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ΡΒΟΙΕΘΟΑΟΜΕΝΑ 

Λὰ οοὐϊσο ΜΟΚΑ ΠΉΡΊ]Ι,, 4 ἰδη ἴῃ του 5 νο τ 108. ἀϑαγ- 6 σοάϊοο Ὁ 

Ραι δὲ ἴῃ Ῥγοϊορουηθηΐβ νοὶ]. 1 ἀοβοτριϊ βαπέ, ἀπ δοοοῦϊε ἴθ πος νοὶα- 

τηΐηθ Ρτπηαπι δ] 5 οοάοχ Ὁ. οδὲ δαίΐοπι Πα ασθη ἐἶ8 πι8. ρ] αἰ. Χ 

οοὐ. 28, τηριηγδηδοοθιβ, ἰοσιδο απαγίαθ τη 08, ααθθῖλ βαθοῦϊο ΧΙ 

Βαπάϊηϊ, βδθοῦϊο ΧΙΥ͂ ΤΠ. Ομ ἐγ θαϊ. οοπεϊηοὶ 8δὸχ ᾿ἰῦτοβ ῬΒΠ]ΟΝ 8 

ποο οτγάϊηο: 

1. Φϑιωνης περὶ τοῦ βίου Μωυσέως (ΞΞ ἸΙθοτ [). 

Ὡς λόγος δεύτερος (ΞΞΞ ἐδ οἷα Λίοεία Ἰθοτ 11). 

3. περὶ ἱερωσύνης λόγος γἡ (ΞΞ ἐδ οἷἑα Μίοβὶδ θοῦ ἢ). 

4. Φύωνος περὶ ἀρετῶν ἤτοι ἀνδρείας χαὶ εὐσεβείας χαὶ φιλανθρωπίας 

χαὶ μετανοίας (ΞΞ εἷὁ ξογ μα). 

ὃ. βίος πολιτιχοῦ, ὅπερ ἐστὶ περὶ ᾿Ιωσήφ. 

Ὁ. περὶ τοῦ τίς ὁ τῶν ϑείων πραγμάτων χληρονόμος. 

ἱποῖριῖ ἢΐσ Ροβίγοιηιβ ΠθΘΥ [0]. 81", [Ὁ]18 δυΐοιῃ 96---110 (ΞΞ ρῥ. 24, 

χαὶ τὰς χεῖρας ἀβϑᾷα6 δὰ Πποπὶ 1011} [ΘΠῸΪΟΓΙΒ ομαγίαθ βαηΐ, βουρία 

τη 5806. ΧΥ] οἵ βυρρίοία οχ ΤΌΠΟΙ οἀϊίίοπο. ααρὰ οἰοϊξαγ νἱ}}5 

ὃχ οἀϊίίομο Ρυϊηοῖρο ἰπ οοάϊοθηι ἐγᾶηβ] 118. Ὑ6] (3150 οογγοοίβ, νοὶ --- 

Ρδσα ΘΠ1Π)Ὶ ΔΙΠΘΓΆΠῚ ΟΧΟΠΊΡ]Δ --- Ρ. 20,1 διανοῆσαι (διανοήσαι ΤΌΓΗ.). 

21, 3. γινομένους (δινομένους Τυτη.). 21,14 ϑοχεῖ. 20,14. ὀφελόντων. 

80,20 αὐτῶ. 32,0 τούτων δὲ. 84,0 τὸ (ργὸ τὰ). αυδδ ομηηΐα Υἱτἶα ᾿γαθίοῦ 

{Ππὰ ϑοχεῖ οὔπὶ δηϊτηδ νογ ββθὴ ἴῃ ΤΟσΘη ογθ ραγίο οοάϊοϊβ. Ε τ ροίϊ, 

Ροβίασυδιη [ν. (ὉΠ π ἀθιποηβίγαυ ἤδὴ ΤΘΟΘΠΠΙΟΓΘΏ ρατίθιη οὐ ἰοἰθ Ε ἃ 

ἴδοοῦο [ αββοῦῖπο βυρρ οίαπι 6886.}, Ποὺ πο ροίογαί, ααΐϊπ βαβρίοϊο 

1) νι Ῥεοϊθροπιθηδ νοὶ], ἱ ρ. ΧΧΥ δὲ δοιμηπηθηἰδίϊομοπὶ οἷτι5 ϑαίαγαο ΥἸα τ πὸ 

ἱμκογίδιω, Ὑγδι βίαν 1890 (Π͵αβεοντίπος αὐὰὶ {πγπ νι), 

ῬΙ οοὐ5 ορόγα νοΐ, 1]. Α 



1 ΡΕΟΙΕΘΟΟΜΕΝΑᾺΑ 

ὁτογοίογ παΐϊο οἰΐαπι οοαϊοῖβ Ὁ τϑοθὴβ βαρρ]οιηθηίαμη {γα Π 6586. 

δἰψυο ἢ. ὙΠ} ἃ πὸ τοραίαβ, αὐ αἰτίαδαιο ΔΓ ΓΔ 1 ΒῈ ΡΡ] ΘΙ Θη ΤΟΤΕ ΠῚ 

ἸΔ 18 ΘΟΠἰοΥΓοί, α0 οδὲ βίθαϊο οὰπὶ Ομ η8. σΘηι8 ᾿ἰ{ογάσιιπὶ ἔπ πὶ Π8ῃ0 

οὐ ]ομθὰ δαϊανδηα!, 5[δι πὶ τηϊΐ τϑβροπα  σοΥ ἰββίπιο Θὰ Πἀ6 ΠῚ ΠΙΔΠῈΠῚ 

ἀθποϑοὶ πράθο 86 ἀπ ίΐανο, ψαϊη [ΙΔΟΟΌΪ Π᾿ΔΒΒΟΤΓΙΩΪ ΤηϑΠ 18 510. ρϑ0]ο ροβί 

Ι,. Οολ ταθοὰπὶ αὐδο ΟἸἰπὶ ἀθ οοὐΐοο Ὁ ἃ 88 ᾿ῃβρθοίο ποίανογαίς σοπηπη- 

ηἰοανιῦ; ἀπ ἀἸἸΟΙ τάδ τ ἀἸοϊα τὰ θαμὰ ἰα} 1856, ἴῃ σοτηπηθηἑαίοηθ. τηο0 

σΟΙΙΠΟἸΟΤαΐα 68 αὰᾶθ τϑοίο Οἰπὶ οορπονογαῖ ροῦ ΟὈ] ΟΠ 6 ΠῚ ἀΒᾺΠῚ ΠΟῚ 

6880. ἱπάο αυοά Πα ββουίηνβ ᾿. 51, 25 ἴῃ Ὁ Ε' ραν ]ουϊαπι δὲ, αυδιι Παθοΐ 

ΤυγηθΡ5, οπϊβὶ ἐ, ἤθη σΟΠΟΙ υβουΐίτη δὰ Δ᾽ θα τη οὐ οθπὶ ΒῸΡΡΙ ἀπ Θπὶ 

ΡΓῸ Προ πη ργοβδὸ Δ] [6 Υ]18. οοάἴοἿβ ἰοχίαπι Δ ἴρ80. ῥγΐαβ. βου ρία μη Δ ἢ Ϊ- 

θυ ΐἶδ8θ. ποάθθ Θηΐπὰ Ρ6Γ πορ]θσοηῃίίδιη, 80 σοηΒα] 0 ΡΥ ΟΌ] ΔΤ ΟἸΉ]Β1856 

Ροϊοβέ. ἤἴοο γουγβι μη 6. ν᾽ θέαν ρυϊὰ5. οοαϊοὶ Εἰ ΒυρρΙθημο θὰπὶ ΟΡΘΓϑΙη 

ἀοάϊπθο. ἴῃ ἢοο ΘΏΪΠ ΒΔΘΡΙῈΒ ΘΥΓΑΥἱ αδηη ἴῃ Ὁ, ογγαΐα ἴῃ τηᾶγρίηο οΟγΡοχ ζ. 

Εχ οἷβ αιδο πηοίο ὀχροβαὶ ρραγοί, σὰν ἴῃ ϑάθηάο ΠἰΌΓΟ φιεὴβ γΦΙ Ήη 

εἰϊοϊμαγ μοι ἤδνοβ δἱὲ αὐ οοἀϊοοῃ Εἰ ᾿ΐα τΤϑοθῃ ογθη ραγίθιη οὐ ἰοὶβ Ὁ 

ΒρΡΓΘΥΘΓ 08. ἰᾶτὴ αἰ να]οαὶ δηϊὶαυΐϊοῦ ἢαϊὰ8. ΠΟΤῚ Ρᾶτβ, οχϑιηηδη τὴ 

δδί, ΒΘρΡΟΒἐ (8. ῬγοΥ θὰ58. φαϊηαπο ΠΠρτΒ ἴῃ Ὁ γα {|8: π΄ Φαϊθ8. αυ80 Γαίΐο 

ἰηἰογοοσαὶ ἰηΐοῦ Ὁ οἱ οοίθυοβ οοάϊοθθ, ἴῃ Ῥτοϊθροιηθηβ γνοϊυ τη πἰ8 ΙΥ̓͂ 

Αἰββοσθηάυπη οὐἱἑ. Ποὺ ἰδπηθπ βυβρίοατί Ἰἰοθῖ, οὰπὶ οθίοτὶ ααΐηααθ ΠἰὈτὶ 

ἴῃ 8118 οοα!οῖθαβ, ααΐ ργϊπηατα δὰ φαδτίαπι νου τα δά θα ΐαγ, θοάθιη 

ΟΥ̓ Ϊη 6 Βουν αὐ βἰηξ, βοχίιβ ἀθϑὶῖ, ἤθ ΠΟ ΠῸῚ ΘΧ ΘΟάθη δίαιθ οϑίοσοβ ΙΓ 6- 

ἴγρὸ ἴῃ οοἀϊοοιη Ὁ ἐγαηβὶαία πη 6586. αυοὰ 60 οΟμ την, αυοὰ ἰοχίιβ 

ααοπὶ ργδοροὶ Ὁ ἴῃ ΠΕ ν15 δ᾽ υἱέα Μίοβίβ οἱ ἐδ ἠογεἰξμαἶπιθ ΡΙδηθ ἃὉ ἃ Β 

ἀἰβογοραῖ, ἴῃ ποβῸ ἰδγὸ ἰΐα σοπβοηθ.), αὐ οομμιηαηθ ᾿Ιθτόσαμι Ὁ ἃ ἢ 

ΔΤΟ ΘΙ ρα) βίαι θη 511. ἀυδιηαθδτη Ρ80]0 δγίϊογο υἱποῦϊο ἃ οἱ Β 

αυδπὶ Ὁ οἱ ἃ Β οοποχὶ βυηῖϊ. παροὺ οηὰ Ὁ ἰηΐογάθμη δὰ ῥτγορτὶᾶ οἱ 

Ὀοπᾶ οἱ νἱ(ΐδ.ι σϑὶαΐ νϑγαπὶ ᾿θοὐϊοηθπ οὰπὶ 8}1}8 οοάϊοῖ θ018 οὐ ΡΆΡΥΓΟ 

μαθοὺ ρ. 2,5. 2,11. 8,10. 8,ὅ. 11,20. 18,11. 18,11. 11,18, απ ΑΒ 

ΘΥΓΘηΐ, βϑορίυβ Ὁ ογγαΐ, οὐ ἃ Β' νῸ] νϑῦὰ ψ8ὶ] ρϑ0]0 ὑθ1Ὸ ρτορίοτγα 

ΡΓδοθοδηῦ: ν. δαἀποίαία δὰ 1,6. 4,16. 8,1. 8,11. 6.10, 8,9. 9,12... 0,19. 

ἢ Εχ Ἱππιμηοτῖβ ρϑιιοᾶ αἴοτο υἱεϊα ρταν βιὰ αὐδο 85 πἰβὶ ἰπ Ὁ Α Β ποὴ ἱπυθηὶ- 
απίυγ: 9,13. ἀνεγείρω. 10,2 οἱ καὶ μαχρυνϑέντες, 10,0 μους 10,10 οὐχέτι. 14,10 

ὑποπεπλαυμένος. 14,14 χάριν οἱ παρέχοντες. [13,18 πρόφασις. 18,20. συντρεχόμενοι. 

βᾶθ00 θαάδι Ὑ γα ΟἸῃβογαπί γνὸ} οοίύΐοιι 00. ἰγαπΒ ροβιογαηΐ. 



ΡΙΕΟΙΕΘΟΜΕΝΑ ΠῚ 

13.19. 14.4.8. ροίαϊ ἰοβίομῃ. Ὁ ρΐαπο οὐ ἐίογο, ροΐυϊ οἰϊαιη οπηϊξΐογο Β, 

αὐ οὨλὶδὶ ἴῃ 4118. ΠΠΡγῖβ. βοά αυΐα ἴῃ ποπΏ}}}15. ΠΟ τβ. ἑοχίαβ. γ6] βο]π8. ἡ 

Υ6] βοϊοσιθ. οοὐΐϊοαια. ἃ Β ἰοβιποηΐϊο αἰξίν, δα τοοῖο δοδιπδη δ 1η 

Ἀπΐπ5. σαϊαβαπθ. Ὠογα πὰ οοάϊουπη ἤάθπι 6 Τὸ 6880 ν᾽ ἀθθδίαγ, ἴῃ ἰοὺ ΠἰθγῸ 

οἰαβάθιη [ὉΠ Εἰ5 ΘΟΠῚ ρΡ] αΓῸ5. ΤΙ ν]Ὸ5. σοηβοοίαι!, αὐ αὰὰ αυΐβαι!θ. ἰο5ιϊ8. 6 

γοσρα Δγομοίγ ρὲ ΟΧρτγοββοῦὶῖ, οἱ σοποῦὶ ΥἹ ΠΟΛ πη ΡΟὐ ββί πη πὶ ΟΟΠΟΧ ΙΒ 

βις ἀπ ἀἸοαγὶ ροβϑιί. 

Πὸ ρᾶργυγο, 480 ἤσπὸ πυιπηογαίυῦ Οοά. Ῥαγῖβ, ΒΌΡΡ]. στ. 1120. δὲ ραργγὸ 

(1---2), οἱ ἀδ ἰοχία, ααθὰ ργδοῦοί ἴῃ ᾿ἰῦτο ἐδ βαον Ποῖα ΑἸ οὶ ἐδ οἰ ('αὐηῖ, 

Ι,. Ομ ἴῃ νο].  ρ. ΧΠῚ βᾳ4ᾳ. οὶ οὐ ἀθιμοηβίγαν δ ῬΑΡΥΓαΠΙ ἈΓΟΓΟ 

φυδάαιη ποορϑϑι ὰἀϊηθ ΟΠ Πποίδη 6586. σὰπὶ ἃγοποίνρο οοὐϊοῖπη [ἴὐ Εὶ ᾽}. 

ἡθσησ αυϊά ράρυταβ. ναϊοδί δά οοηβεϊ ποηαπὶ ἰοχία πη ἀἰογῖ 5. ἀαθιη οοη- 

{ποῦ ΠΡγΪ φιῖβ γογηὶ εἰϊοϊπαγιηε ἰθγο8. δι, Ῥ8 08. ΘΧ ροπᾶπη. ΡΔΡΥΓΌΙΩ 

οἰαπι ἴῃ πο. ΠἰΌγο ἂὺ δοάύοηι διομοίγρο ρομάογο, ἀπά ἰ Ε Πυχογιηΐ, 

αυδτηφυδιῃ, απ ἶο ΠἰΌΘΓ ἴῃ ἴἴ Εἰ ἐγ! ποὴ 51}, οογίο ἀοιηοηβίγαγιὶ 

ΠΟ Ροΐοβί, ἰάπιθη νοτὶ οϑὲ 5ΒΠΗ]ΠΠ} τα. ρυΪπημη ἢ σΘΟΠΟΙ ΠΣ ΟΧ 

σΟΏΒΘΩΒα, 4ὈΪ ΟῚ ΓΆΓΟ ἰηΐον ΡΑΡΥΓαμῚ οἱ ὀχοογρία Νοαρο]ΐαηᾶ, ἀυδὸ δὰ 

[Δ ΠἸτὸ [ΠΕ ρον ϊηθηΐ, ᾿πίογοθαϊς, νοϊαΐ 80108 Ν᾽ συ ΡΆΡΥΓΟ τϑοΐθ 

τδάϊέ ρ. 1.11 αἵ (οπι. οοἀά.). 321,13 τὸ σῶμα (τὸ οπι. οοὐά.). 40,21 

χατανίφει. Ρ. ὅ,22 [α͵80 σοῦ ομἑ τι; Ρ. 51,3. 60,14.10 ρτορὶυβ δὰ νϑγᾶμῃ 

Ρᾶργτὶ ᾿θοϊ μοι δορὰ ἀυδπη οοάϊοοθθ. ἀποᾷ τηυϊέο βαθρίυβ Ν᾽ οἵπὰ 

σοὐϊοῖ θ8. ογγαῖ, 146πὶ οὐβογναίοῦ. ἵπ ᾿ἰῦγοὺ εἷρ βαρ)" ἝἜοῖῖβ Αὐοὶ ἐς δὲ (ἰαὐηὶ, 

δοοράϊξ δ᾽ ΙΔ 6 στανὶῺβ ρριπιθηΐατη. αὖ οοἴογογαπι σοἀο. Π πη ποτα 

ΡοΓ ] πὶ ἀϊδογοραΐ ἃ ράργυτο, ἰΐα ἰοχίιβ οοὐ οὶ ἃ ΡΑΡΥΓΟ 511||1Π|Π}118 

εϑῖ, αὐ αἰγίυβαθ. τηθιηοτία οδἀθ ΠῚ γί η6 οὐμοχἃ 51ζ, ἀὰ8 ΡΑΡΥΓῚ οἵ 

σοάϊσαπι ἴἴ Εἰ πηοπηοτῦία ἴῃ ᾿ἰῦτο δ βαον ἠοῖ ἀδοὶὶα οὐ (αὐτὶ, ἴατι. οὐπὴ 

(ἃ τηοάο δὰ οἴδββοὰ ὕ Ε ποάο δὰ αἰΐοβ οοάϊοοβ ρογηθαΐ, ἀἰββοηιαῦ 

δ 6 πὶ τηΔχῖη6 ἴῃ ἰἰῦτο ψιΐβ γοηι εἰϊοϊπαγηι ἰιδγ 68. δὲ ἃ οθίουῖβ οοαϊ- 

Οἰθυ8, ΡΓΟΌΔΌΙΟ οϑὲ θὰπὶ ἢΐο ΠΟΙΟῚ οἰαβ518. [Π ,, οαΐπβ ΠΌΪΠ] πὴ 

ΐο ἰθβίθιη ΒΑΘ ΠΊα8, ΓΘΡΥΔΟΒΘἢ ΓΘ, ΟΟΠΒΘηΒΌΠ δαίο μη ΡΑΡΥΓΙ οἱ οοάϊοῖ5. ἃ 

ἰηἀθ ὀχρ ϊοατὶ, αἀαοὰ αἴθταιθ ἰθϑῖ]8 Πα] 5 ΟἰΑΒ518. τηϑπογίαιη, αἰ ίου βἰη- 

ΘΟΓΙΌΓΘΙΏ, ΔΙῸ ΡδῦΪο (δἰογίογθπ ἰγαάϊζ, ρΥΠη πὶ ἰριταγ τηοιπογα Πα 

βυης νἱτα αυδοάλτη ἢπϊο οΟὐ οὶ οὔπὶ ΡάΡΥΓΟ σοπηηπηῖα, νοὶ ἢ0,29 

ἢ) ἔχ δοάθι ἰοπῖο Θχοθγρία ἱγαδια πὶ Καὶ Ν᾿ Εὶ ἀεγταία βαηΐ: νν νοὶ, ΠῚ ῥ. 11--- Τὶ 
νοὶ. Τρ. ΎΥΠῸΚΨΥΗΙ. 

Α" 



ιν ΡΒΟΙΕΘΟΘΟΜΕΝΑ 

ἑχάστων. 3,9 τὸν. ὅ4.117 τὰ πολέμια οὖν. ὅ8,8 διιστήχει, δῦ,10. ἀνε- 

λεῖν (8'. οἰΐαπλ Η). δῦ,20 λέγοιτ᾽ οἱ οἱ. 51,12 γῆς οἵη. 8,8 ὑπολιπέ- 

σθαι. 0.10 χρείττω.) «4 νἱζονιπΠ) ΘΟΠΒΘΉΒΙ8 Ρ]οτίβαθ 6 Ἰοοΐβ σᾶϑα 

[δοῦϑ 6886. ΠῸῚ Ροϊίοϑί. 

ϑοὰ τη ]0 ΤηδῖΟΓ ΠΕΠΊΟΓΙΙΒ ΘΟ ΠῚ ἸΟΘΟΓΏΙη οϑί. ἀυΪ ΒΒ ΡΔΡΥτιΒ οἱ ἃ 

ἴῃ γοῦὶβ Ἰϑοι Ομ θ8 γα θη 5 οοηβοηϊίδηΐ γοὶ] ααϊθὰβ ὁ δὰ σοηυΐηδβ 

Ραργτὶ ἸδοιΟΠ68. ῬΓΟΡΙ 8. ἀυϑηη οδίθυ οοάϊοοβ δοοθάδί. 

Ραρ. (Ο).ΆΑ  ΒΗΡ 

3,4 αἰσίῳ αἰσίᾳ νοὶ αἰδεσίμῳ 

1.2 εἶναι ΟΠ. 

9,12 ἐχυρότητος ἢ ὀχυρότητος (δχυρότατος [)) 

15,14. ἣν ἀναγχαῖον ἀναγχαῖον ἦν 

11.3 μετῳχισάμην μετῳχησάμην. 

19.1 ἀνατείνει τὰς ὄψεις τὰς ὄψεις ἀνατείνει 

22. δίχαιον γὰρ οὐδὲν οὕτως δίχαιον γὰρ οὕτως οὐδὲν 

22.18 περιόδοις ἀστέρων (Δοσρα!ὶ 1)) ἀστέρων περιόδοις 

24.9.10 ἔξαρνοι Ραρ, ἐξα (ὦ ἐχ 

90,14 πάντα ταῦτα ταῦτα πάντα 

33,9 καὶ μὴν ὃν ΡΔρ, χαὶ μὴ μόνον ἃ χαϑ' ὃν δὲ Α Β Ρ΄, χαὶ οὐ μόνον 

χαϑ ἕνα Πηχὶς Η" 

38,1 οὖν 0Π|. 

91,18. ζυγοῖς ζυτίοις (βἰο οἰΐατα (ὁ) 

40,9 οἱ 41.1 δυεῖν δυοῖν 

41.1 ξξ ἐφ᾽ Ραρ, ὁ ἐξ ἐφ α ἐξ 

42,1 χαὶ χατὰ χατὰ 

42.14 σπονδὴν σπουδὴν 

43,4 χαϑιερωνεν 1. 6. χαϑιερῶμεν χαϑήρωμεν νοὶ] χαϑάρωμεν 

Ῥᾷρ, χαϑίρωμεν ἃ 

1) οἵ, οἰἴδιη 50,4. 86,]1.---12 30 τρεψώμεϑα ρῥτγαθία!! (τρεψόμεθα Ῥὰρ 6); οἵ. ἀε σὶφ. 

8 ΟἹ ἐπὶ τὰ ἀχόλουϑα τοῦ λόγου τρεψώμεϑα, ἐἐε εὑτν. ὃ 20 ὺ, ἐε ισα εἰ ἱπυ. ὃ 14, βορὰ 

αἴγὰ ἰθοῖίο νοτὰ 811, ἀμ ατὶ ροίοβί. 

 ϑρᾷ οἱ Ραρ. οἱ σοὐᾷ, σοτταρίϊ ν]ἀθηΐατγ, σοπίθοίιτγα τηθᾶ, πὰ, ααδιηαπαμι ρ8ἃ 

γογθὰ πῸῚ βροηᾶθο, τηθι Ὀγόσιπι ΟρΡΡΟΒίΓο δοσαγαίίοῦ. ἢΐ οἱ δὶ ἀποτεῖναι αἰἰἀ τιν Ἰοςὶ 

ἀοΠηϊῖο, 8 ἄθρτο οι ογαΐαγ, εἰ εἶταν Ἰοοὶβ ἀε ορί, πιμπαϊ ὃ 41 ἡ μὲν εἰς τὸ κάτω 

ῥίζας ἀποτείνουσα οἱονεὶ ϑεμελίους. εἶ βαονῖῇ, Αι εἰ Οαἰηὶ ὃ 3ὺ ῥίζας μὲν οἱονεὶ ϑεμε- 

λίους εἰς τὸ κάτω βαλλομένη χραταιοτάτας. ἐδ σοησνόβδι εγιεὶ, φγαϊα 8. Ὁ. 



ΡΒΟΙΕΟΌΜΕΝΑ Υ 

44.351 αὐτῆς 

4.31 τῷ 

50,10 ἐπεὶ Ῥὰρ, ἐπὶ α 

3,10 φωνήν, γόνιμον 

ἢ.4.,11 ἐπιπωτωμενα 1. 6. ἐπιποτώ- 

μενα Ρᾶρ, ἐπιπτώμενα ἃ 

50,4. πολεμίους 

{.1 

5.,11.18. εἰ ἔτι ὁ ἐν σώματι νοῦς 

τ0.10 χαϑαρῷ πυρὶ 

αὐτοὺς νο] αὐτοῦ 

τὸ 
[2 ὅτι 

γόνιμον φωνήν ἢ Ρ,, γόνιμον  Β 

ἐπισπώμενα γο] ἐπιπετόμενα 

πολέμους 
ν 

ἔσται 
- ΄εν ἷ " - “ εἰ οὖν ὁ ἔτι ἐν σώματι νοῦς νοὶ εἰ 

ἔτι ὁ νοῦς ὃ ἐν σώματι 

πυρὶ χαϑαρῷ ἃ 8, πυρὶ  Η Ρ 

ας ἀροράσην 41} αὐϊάδηι Ἰοοὶ, αυΐθὰ8 ΡᾺΡ ονδηϊάα οβὲ, οατὰ (αὐ οΟΠΒθη- 

8580 ρΡοίοβί, νοϊυὶ 47,1.8. ποὴ ΠΌΠΊΘΓΑΥΪ δυΐθη 605 ἰοοῦβ, ααΐθιβ ΓᾺΡ 

ΘῊ Ρ νοὶ Ῥὰρ ΟΡ --- Ῥ οηΐπη ρᾷυ]0 βδορία8. αυδηλ ἴῃ 4}}185. 110 γ}5. 1ὴ 

ἰοὺ ἃ οοὐΐοα Η ἀϊδογοραὶ οὐ πιο ϊογοβ ἰθοίϊοημοβ ρυϑθθοῖ --- σΟΠᾺΪΠ πὶ 

ἰοχία πη ἰγϑάπηΐ. ἢδπὶ οὐτὰ Εἰ Ρ, φυϊθυβοιῦμ βᾶορο ἰδοῖὶὶ α, οἱ (0. ἃ "ὶ 

ἴῃ ἀμμα8 οἰα8868. αἀἰβοθάδηΐ, ράρΡΥ ΓΒ. βαορίιβ οαπη ΠΡ ααδη οὐπῃ (0) ἡ Β 

ΘΟποΙηἶϊ. 

Θυδηΐο γοΓῸ ργδθϑίθε ῬΔΡΥΓῸΒ οὐ ἶ 8. οοάϊοῖθα8. αὐ ἀρρατοδί, Πΐς 

Δ] αυοΐ Ἰοοῦ8 σοηροβδὶ, 4αΐθ}8 8014 ΡΑΡΥΓῸΒ ΘΘΤΟρΡΊαΒ οὐ ΠΟΙ αΪ 88. ἸΘΟΥΙΟΠῸΒ 

ΒΟΓΥΑΥΙ: 

Ραρ. 

1.9 ἀπολύομαι 

1,0 υἱὸς Μασὲχ τῆς οἰχογενοῦς 

2.9 μεταδίδου 

3,1.2 χαὶ τὰ διχαιώματα μου χαὶ 

τὰ νόμιμα μου 

3.0 ϑρασύτατον γὰρ χαὶ λαλίστα- 

τον ᾽) 

9,1 ἄχος 

4.8 ἐξαγωγῇ ἢ) 

οοὐά, 

ἀπελεύσομαι 
εν» ΄ -«ν » , μ υἱός μου ὃ ἐχ τῆς οἰχέτιδος 

μεταδιδοὺς γν0}] μὴ μεταδιδοὺς 

χαὶ τοὺς νόμους μου χαὶ τὰς χρίσεις 

χάχιστον γὰρ χαὶ ϑρασύτατον 

ἢ Ηος οοπῆτγιμαίθν οἐΐαιη σογγαρίοϊα ἀκαλλέστατον, αιᾶπὶ πδθοι Ὦ)., 

7 Ιάθια μαθοὶ Ρὰρ ὅ1,13 (ἐξόδῳ οοὐά.); οἷν δ νεῖσν. Αὐν. ὃ 11. μίαν τῆς νομοϑεσίας 

ὅλην ἱερὰν βίβλον ᾿Εξαγωγὴν ἀνέγραψεν, 
ἐξαγωγῇ, οσοίοτὶ [4180 ἐξόδῳ. 

εἰς βοπιπὶϊβ ἃ 117, υδἱ ΜΌΑ τοοῖο ργδοῦοηΐ 



ΥἹΙ ΡΕΟΜΕΘΌΟΜΕΝᾺΑ 

τ “ 

0,230 μάλιστα διτταῖς ἐπὶ τοῦ αἰτίου 

προσρήσεσιν, τῇ ϑεὸς χαὶ τῇ χύριος 

9.1 ἀνομβροῦσαι 

9.0 δυνατὸν 

9,8 εὐεργησιῶν 

10,4. ἀχαχία 

10,12 ἕνωσιν 

10,10 ἦν πάντως 

13,0 φιλίας 

11,13.14 παϑοῦσα δ᾽ ὡς ἄφρων καὶ 

νήπιος παῖς ἔμαϑον 

11.20.21 ἀνάϑες τῷ τοῦ νοεῖν... 

αἰτίῳ 

18,12.18 (αἰσχρὰ ἀντὶ) χαλῶν, ἀδίιχα 

ἀντὶ διχαίω)ν .... ἥρηται 

20,18.19 τὸ πλῆϑος αὐτὸ μόνον 

21,2 αἰϑέρος 

24.5.06 τῆς μεταίτου χαὶ τὰς χεῖρας 

εἰς τὸ λαβεῖν προτεινούσης γενέσεως 

91,10 λεπτομεροῦς 

92,6 ἀφάνταστος 

90,2 πάϑη 

30,10 ἄνεσιν 

40,17 οἱ τῶν παλλαχῶν νόϑοι 

41. ἀφηνιᾶάσαι 

41.320 αἰδϑρία νεφώσει 

48,38 ἐναργῶς ἐδείχϑη 

0,59. χορεύςς 

δῦ,19. ἀπονεύουσι 

ὃθ0,ῦ συνχέουσι 1. 6. συγχέουσι 

διτταῖς αἰτίχι; ἐπὶ τοῦ αἰτίου χαὶ 

προσρήσεσι, τῇ τε τοῦ ϑεοῦ χαὶ 

τῇ τοῦ χυρίου 

ἀναβρύουσαι ᾽) 

ἀδύνατον νοὶ] ἀδύνατος 

ἔργων 

ἀποιχία 

αἵρεσιν νο} εὕρεσιν 

οαι. ἃ ΗΠ Ῥ, οὐχέτι ΟΔ Β 

φιλήματος 

ΡτῸ ἔμαϑον παθοηΐ ἔγνων 

ἀνάϑου τῷ (τὸ 6) νοεῖν... αἰτίῳ 

δρᾷ (οο οτα. ἃ ἢ Ρ'), ἀντὶ δὲ 

διχαίων ἄδιχα (ν0] ἀδίχημα)..... 

ἤρηται 01}. 

αὐτὸ τὸ πλῆϑος μόνον 

ἀρετῆς 

ΡΓῸ μεταίτου παρθοηΐ μετ᾽ αὐτοῦ 

γ6] μετ᾽ αὐτὸν 

λεπτοτέρου 

ἄφαντος ν0] ἄφατος 

πάλιν 

ἀνάτασιν γο}] ἀνάστασιν 

οἱ τῶν ἄλλων 

ἀφανίσαι 

αἰϑρία νέφεσι 

ὄναρ ἐδείχϑη ν0} οὖν παρεδείχϑη 

πορείας ἃ Η Ρ,, οι. ΔΒ 

ἀποπνέουσι 

συνέχουσι 

ν) ΑἸ 4 Βαῖτι5. Ὑθγθὶ Θχοι θ] τη ποθὴ ἰανΘΪαγ ἴῃ (ἰγοβϑιπδπηὶ ἰοχίοο ῬΒίΐοπθο. 

3) Νοίαι. οϑὲ ργονογθίαηι), οἵ, ἀξ βιψα εἰ ἰηυεηίίοπε 8 138 ἔμαϑον μὲν ὃ ἔπαϑον. 

εἰς 8οηη. Π ὃ ΟῚ παϑὼν ἀχριβῶς ἔμαϑεν, 



ΡΒΕΟΓΕΘΟΟΜΕΜΑ ΨΙΙ 

ὃ0,1.8 τά τε ἐξ αὐτῶν σχεδὸν πάντα τὰ ἐπ᾿ αὐτῶν πάντα 

ἤΒ,.22 ἐν οἷς ἐννοίας 

63,10 ἐχρήσατο ἐγχρονίσας ὡς νοὶ ἐγχρονίσας 

61,1 χηρῷ, τοῖς ἀχηράτοις 

ΟΧ ΤῊ} {18 ΘΧΘΠΙΡἢΪ8 ρϑθοᾶ Οἰθρὶ οὐ οἰηϊδὶ τηϑση ΠῸΠΊΘΓΙΠ ΘΟΓΌΙΩ 

Ἰοοογατη, 4αΐθὰβ. 8018 ΡΆρυΓΒ νοῦθα ἃ οοαϊοὶ 8 ΟἸἶββ8 βΟΥΥΑΥ , 4080 

γοὶ ταϊϊομθ υ6] ΡΠ] Όπθο ἀϊοθπάϊ σοπογθ σοηθΐηα 6880 οἰποϊζαγ, ἐδ πὶ 

δθο ῥῬγοργί οϑὲ ραρυτὶ νἰγίυβ, αφυοὰ γνογο ΡΒ] Οποδαπι, ἰά οϑὲ ααδοβὶ ἰογθ πὶ 

οἱ αἰΠΠ ΟΣ ΠΟΘ τη 88606 ἐγδά δ νου θογατη οΟἸοοδί!οηθπι, ααδϑιὴ σα 068. ̓ πητη- 

ἰανογαηί: Ὁ. 1,11.132 ἰσχνόφωνος ὁμολογεῖ καὶ βραδύγλωσσος γενέσϑαι (ἰσχνό- 

φώνης χαὶ βραδύγλωσσος ὁμολογεῖ γενέσϑαι οοἀἀ.). 12,4. προσφυέστατα ϑεὶς 

ὀνόματα (ϑεὶς ὀνόματα προσφυέστατα οοἀά,, 804 β26ρ6 ῬΏΉΪΟ αἰγὶ αϊατη ἃ 

βιθβἰαπέϊνο νοῦῦο βοϊπηρὶ). 193,14. 15. 1ῦ,3. 19. 10,12, 19,3. 20,4. 22.3, 

23,11.18, 24,10, 29,9. 11,18. ὑπᾶθ οἰπὶ ἀρρϑιθαί, αυδηΐο πηδοῦν ἔπογιΐ 

ΡΑρΡνΓΙ 468. ἴῃ σΘηΪη8 ὙΘΓΒΟΓῸΠΙ 86 γ]6 ἰγαἀθηδ, οὐμηΐηο ἤθπο ἰρβίθη ἴῃ 

ΟΟΙ ΠΟ Δ Π 18. ν6γ 018 βοααθηάαπι 6886. ἀἰιχὶ, ὈγΔοβου ἢ οὐπὶ ἰηἰογάιτη ἢ 165 

οἶα οἰΐδιη, δὶ βαβροοία ταϊῃὶ οτγαί, ΘΟΠΙρΓΟΒαΓοίΌΓ. γοϊαὶ 20.14. οἸ τὴ 

τᾶ Ρ᾽δοθθαὶ αὐτεξουσίῳ γνώμῃ χαὶ αὐτοχράτορι, «υοὰ οὐάϊοθ8 ργαθθθηΐ, 

αυδηὴ αυαοὰ ῬΔΡΥΓαΒ ἰγϑαϊὶ αὐτεξουσίῳ χαὶ αὐτοχράτορι Ἰνώμῃμ δ οἰϊδπι 

03,22, 23 αὐτεξουσίῳ χαὶ αὐτοχράτορι βασιλεία Ἰοσ!ίαν, 20,19. 1πΐογ Ρδργτὶ 

Ἰοοϊϊοηθτι μυρία ἄλλα οἱ οοἀΐουμη ἄλλα μυρία δῆσορβ Πδογθθαμη. αὖ δἰϊδμ 

ὁ ορἧγ. ὃ 9 οὐ 8101 μυρία ἄλλα Ἰορίίων "). 

Ηδροὺ βαρυταβ ρΡιορτία νἱλα ΠΙΡγΑτ ἴογο πορὶοσθηΐϊα παίϑ, 4180 

ἴαπὶ ἴη ΡτΓΟΪοροπηθηἶβ νοὶ]. 1 ρ. ΧΠ11. ΧΠΠΠ χορ} β {Παβέγαϊα. βαηΐ. 

τασάο ΠΙΡγαγῖτιβ. βἴησαϊα γοσα θα ΟΠ ΠῚ, νοϊαΐ Ὁ,13.18. 1,21. 10.10.11. 

14.232. 21.20,. τηοάο Ἰοηρίοτα τηϑπιῦτα, νοῦ 4,4.ῦ. 10,14.16, 41.1.8. 43,1.8, 

ἰηἑογάαπη Ποπιοοοίο! οι 8 ἀθοορίαβ. ἰοχίαβ ΠΟ οδ8ι.,, 56 ΘΟΉΒΙΠ10 τη 

ΘΧΘΙρΪα ρογρδαοδ ἱπνοηϊαπέαγ, νο]αΐ 10,19 ὑποχρυψάμενος (τοοίο, ὑποστει- 

λάμενος. αυοὰ β80ρ6. 810 δάμιθοί Ῥ.]ο, οοἀά.). αυἱϊὰ ᾳαοὰ οἰϊατα ἴῃ 

ἀγα πο βυδη Υἱγίαοτη μδθο’. Παυὰ ΤῶΓῸ ΘΗΪΠῚ ΟΧ ΡΔΡΥΤΓΙ ΘΟΓΓΕΡ ΘΒ 

γόγῷ Ἰδοίΐο ΓΟΟΌρΟΓΑΓΙ Ροίΐογαί, 9,1 ἐπιζητῶ μαϑεῖν (μαύειν Ραρ, σχεῖν Η᾽, 

οἴη. οοίογι; οἵ. ὃ 18 ωααϑεῖν ἀξιῶν). 12.171 πολιὸς (παλιος Ῥάρ, παλαιὸς 

εοἀ4.). 359,50. γενητὸν (ηττὸν Ῥὰρ, ἴσην οοὐᾷ.). 48,10 ἀφϑύνως (αφόνως 

") ξογίαββθ οἰΐδιῃ μ, 11,14. - σοάίσα) ηὐϊάθιη γί ϊοα!]! βογνδπάϊ, αἱ οὰπὶ Ρὰρ τὰ 

λύτρα καὶ τὰ σῶστρα ἰγαπβροποηπάατη ο8,. 



ΥΠῚ ΡΙΟΙΝΕΘΟΟΜΕΝΑ 

Ρὰρ, ἀφανῶς οοἀά.), οἵ, οἰΐαιη 3,8, ὅ,13, 7.8. 25,18. 33,1. 30,230. ὃ1,9. 

89,1, 48,14. 84.11. 600,14. 

Ουδηιὶ 511 Ρᾶργεῖ τηθιμοτία, οἰϊδπὶ ἰθβίθϑ δη αἰ βδίπηὶ ἑοχίαϑ ῬΏΠΟΠΟΙ 

ἀοιηοηβίγδηΐ. βΒ8006. οὨΐπὶ χοουρία ἢ) ΡΔρΥτὶ ᾿θοίο 68. σοηΠ ϑηΐ; 2,13. 

8,0. 3.10. 14,2 (ἀ6 ῥ] γα] σάρχες οἵ, Μυ5. μθη. ΜΠ ρ. 408. 469). 14,3. 

4.|.9. 22,20. 23.1. 24,9.10.11.12.. 20,4.8.19. 69,2. Ἰοοϊΐοηθηη τῶν ἄλλων 

43,16 ΑἸηθτοβίαβ σοι ργοῦαί. ἰδιηθὴ ν6] χοοῦρὶϊβ ἢ) πῸῚ τὰτο ργδοβίαϊ 

ΡΑΡΥΓυΒ. πδπὶ αὐ ΟΠ τ ὁα. Υἱ{1, αἀαδοὸ ποθὴ οοαϊοὶ ΡΠ οἷ. ἃ ΙοηΠῸ 

)αιπαβοομο δα ]ο, 80 ϑχοθγρίογαμη πορίοσοηΐαθ νοὶ ΠΙγαυοσα πὶ ἰἢ- 

οαγίαο ἀουοηΐαγ, ἢ πο γδοδὺ Ὑἱ 115. φαϊθυβάδιη, 486 ἴῃ οοά οὐ 18. ΠΟΒ ΓΒ 

οἰπῃἶθι5 ἰγαδα ον, σα ΡΑΡΥΓῸΒ. σοηΐηδθ ᾿ἸΘΟΙΟἢ18. ἰοδι 8. 511, νου 3,3 

ἀχοῆς. 5,14 ὠφελιμωτάτων. 

Ραργτὶ Π 05 οἰΐαπι ἴῃ Ἰοοὶβ 5. 5, δου  ἀΪβδ ἀσῃοβοίἑαγ, 8014 ΘΏΪ} 

ΡΔΡΥΓΙΒ 58606. Θᾶπι ἸΟΟΟΓαπὶ ἰουηδιι ἰγδάϊξ, αὐᾶθ γ6] δ| 101 Ἰαυάαίν ἃ 

Ί]Οπο ν6ὶ οοησταϊ οὐτὰ ΤᾺΝ Ἰηϊογργθίαμα. ὁοά]οῖ 8. Α Ε οὐ ρος ββι  ατὴ 

απ ἰθχία [μιοίΐδμθο. 4108 ἰοδίθθ δοουνγα 8 οαπὶ ΡΠ] ἢ 8. 5δογὸ ἰοχίαι 

ΟΟΠΟΪΠΘΙΘ οὐ σοη 1 ἰοχίθ8 ΔΌΟΘΙΟΓΟΒ ἸΟΘῸΡ] Θ ΒΒ 08. οἜ80ὸ ἴῃ ῬΠΠΠΟ]οσΙ 

γ0}. ΠΥΠ Ρ. 384---281 οβίοηαϊ ). οὐ αυϊβααῖὶθ βἰηροϊοβ 5. ὃ). Ἰοσὺβ ἃ 

ΡΙΠΟΩ 6. δα ϊαΐοβ. οατῃ οοίοτβ οοσι πάθιι Ἰσοογαπιὶ ἐοϑιϊ πη 8. Ῥ ἢ] ΟΠ οἶβ, οἰ Πὶ 

οοὐ Το θτι1ι8. ἀπ οΐα! 18. ααὶϊ ἀϊοσαπίαν ΧΧΝ Ἰηϊογργοία μη. οὐ οὰπὶ 1μποῖδηο 60η- 

ἰα]ουἱ, ΠΟΥΒ. ΘΧΟΙΏ 5 188 γδιϊοη68. 1. 6, ἃ 6 ΘΧροΟβίία8. δίαιθ οἱ Δ 1 

ἴῃ ἰοὺ νοϊαμηΐηο δἰ 88. ΘΟΙ ρΡΓΟΌΔΙΙ νἱάθοϊς, ἤονα ἰσὶταν ΘΧΘΩρΡ]ἃ 

αἰἴοσγο ἢ010. δ] αυϊάδηι ΡΟΥΒΌΘΒἢ οδϑέ οἱβ αὶ πὰης ἴῃ θυ Δηηἶᾶ 

1115 σταροὶβ οά θη 18 βίθἀοηΐ, 51 τηοάο τϑοῖθ 580 τὰ ποῦ [πρὶ οὐ οογία 

ταϊϊομθ οἱ νἱὰ ργοσοάογο γοϊοηΐ, ρυϊυβαιαια δὰ οοπμβ θάμ ὑθχίμπι 

δοοοάδηϊ, οἰηπΐα 5. 5, ἰδβιποηΐα ὁ ῬΒΠ]ΠΟΩΘ οὐ οἱβ βου ρου θ8. 66016- 

55.108, 4] δηΐο τρόποι Γαθγαηΐ, ἀοσυγα ἰβδίπηθ οΟ] Πσοπα , απ δὲ 

ᾶπὺ ΠΟΥΙΏ8 ΠῚ ̓ ἰΌΓῸΒ ΤηΔ η1 ΒΟΥ ΡίΟ8 ΘΧΘΙΠἰ παμἶο5. οὐ 1Ὼ ο᾽αβ808. αἰπιυ θθ- 

(058 6586. πρᾶᾷὰθ ἤθγὶ ροίοῦϊί, αυΐῃ, δηϊοαθδπι ἰρ88α οαἀϊεὶο ἰηδιεϊ πδίωτ, 

Ἱμιοίδῃΐ γϑοθηβὶο ὁΧ οοσ ο θι18 Γοϑοϊ δία, 

ἢ Φυοά ἀδ ρϑοϊαιθιο δὶ ἰοχίι ργάθοο βίαίαϊ, σοπῆγηγαί ἰαθυϊα Ρ] αι θα. ρβα! 80 

πυρον τορογία (δι σβθου οί ἀν Κα, ργουββ. Δοδ, 1898 μ, δδ 55.), φα!ρρο οὐι8 
ἰοχίιι5. οἵπὶ οΘίθτὶ5 ΠΙΌΓΙΒ. ὩΠΟΙαΠθ118. σοηίτα ΒΕ δομοϊπαί, 

Ὧ Οὐ δι}Π|0 ποῦ ὩΠῚ ᾿ϊοθαΐ 0. ἰἰὔγο, αὐ υ]ὸ οὐϊάϊ λέ ἀπ λοὶμ 

βονίριιγε μομάοα 1890, οδίθηαϊ Β6γ]. ρΈΠ0}. ὝΥ̓́ΘοΝ. 1895 ρ. 1381 .--- 1388, 

Ἰ 



ΡΕΟΙΕΟΌΜΕΝΑ ΙΧ 

Οὐ δΤν 18. ΡΔΡΥΓΙ ἰοχίαβ ΟΠ 08. ἙΟ ἸΟΙ θὰ. ργδοβίοι, ἰαῦθ ἀπαπὶ οἱ 

Ραργτὶ οἱ οοάϊσαμη ἃγο ον ραπὶ βιδίποηάιπι ο8806. σοΙππὶὰ ΥἹ{8 οἰΐδτη 

ἴῃ ποὺ ἰἶἰθγο ργορθδηΐ: ρΡ. ὅ,9 διαλύοντα ρτὸ διαλυτὰ ὄντα. 9,8 χαὶ ἴαἰδο 

Ἰηβογίιη. 11,4 τὰ ρτὸ μὴ. 18,12 ὅταν ργὸ ὅτε. 30,1 ὑπολαμβάνειν ρμτῸ 

ὑπολαμβάνοντα. 39,18 οὐ τοῦ οἸηΐϊδδυη. 4.19 σώμασιν οὐ ργτὸ σώμασι χαὶ. 

ῦῦ,6. ἐγχαϑίσαι ρῖὸ συγχαϑίσαι. 4,4 ἐν οπιίδϑυιη. 00,2 δυνάμενον ΡΓῸ 

δυνάμεσι. 10,18 τοῖς τε γὰρ ἀρετῆς ἀγγέλοις προσχορεύοντες ΡΙῸ ταῖς τε 

γὰρ ἀρετῆς αὐγαῖς προσχωροῦντες. οοΥ ΙΒδί ἃ ΟΧΟΠΙρΡ] οἱοσὶ. δοοράαηί 8}1] 

Ἰοοὶ, φα θυ8, οὐ ρα ] τὰ αΠΠόγδας σογγαρέοϊαθ ραρυτὶ οὐ οοάϊοιπ), ἢ 

ἰδηθη σογζαμη γ6] γου β τη} ]6. δὲ ἰδ ΘΟΙΏΤ 6. ΔΙΡΟ οἰ ρα Ὑἱ 115. ἰηἴοο- 

[ ΠΔ [αἶβθο γ6 1 ουγαηαϊ ὁσοδβίοηομη ἀθά 1580, νοῦ ν, 3,8, ὃ,18,. 6,12, 1,8. 

δ. 19. 13.16,1.21. 38,4. 20.230. 32,22. 39,1. 48, 10. 20. 51,22, 54,11. 61,20. 

ἄἴρπα, ὐδμν ἀΠΠΠσοπτυβ οχαιηϊηοίαν, οϑἱ 8 2328: περιέχεται γὰρ (86. οὐρα- 

γὼς}) ὑπ᾿ οὐδενὸς σώματος, οὔτε ἰσομεγέϑους αὐτῷ οὔτε ἀπείρου, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ 

ὑπὸ χενοῦ χατὰ Μίωυσην διὰ τὴν ἐν τῇ ἐχπυρώσει μυϑευομένην τερατολη- 

τίαν. ποὺ ψνουθογαμη. οὐἀϊΐηθ τοῦθ ἃ τ6 Οοηβίϊαἰο Πρ θαγο ΔΙΟΒΟΒ 

ἀϊοίταν ϑιοϊοοτα πὶ ταϊίοηοια, αὶ ἰάθο χενὸν 5ἰδυπθη ἀ]η 6880. ΟΘηΒΟυΔΗΐ, 

αὐ τησηάτ5 ἐχπυρώσει ἀἰβδο0] υἴπ5 πὰ Ὀοαΐ, αὰο Αἰ]αἰοίαν (26 1|1ὁν ΠῚ 1 ρ. 153): 

Ζυδιη ϑ[Οἰσοῦα. ται ομθη ἰρ8ὸ ῬΒΪῸ οδ ἀεί. περεἰϊδ Ρ. 31.18. πηι. 

ἰγδάϊε. αὐ βαρυταβ νόθα ἀλλ ---Μωσῆν ροβὲ σώματος, ὦ ΠΡ ροβὶ τὰρ 

Ροβαογαπέ, ἃ Β οὐπίβογιηῖ. ραίΐοιὶ θα Διο μοίν Ρὲ ἸπᾶΥσίηϊ δἀβογρία [υΐ880, 

ἄπο ΠΠΡΥΔΓΙΟΒ., οὔσῃ ἀυ ίαπη οβϑθὲ, ὉΔῚ νοῦθαὰ Ργδοϑου εἶπ σΟΥΓαρία (ἐχ- 

πυρώσει οηΐπη τοϑίϊ αὶ οχ πυρώσει γ6] πυργώσει, ἀυσά ἐΓυβίγα Δίδησον ἰπἰοτ- 

ρῥγοίαεὶ σοηδίιβ 6581) ροπθηᾶδ οβϑοηΐ, ἴῃ ᾿ὨΒοσθηἄο νγ]0 ΟΥΓᾶΒ856, ἰογἐ [1 

οπηἰἐτοηο αἰ ΠΠπου] ἐαίοπι Γἀρσογο τ} 1586. 

Θαοτϊηοάο ϑο ΠΟΙ Πἰ5. ραρυτὶ γοῦθὰ ΟΧΡΓοββοτΙ, ἴῃ νοὶ, ΓΡ. ΧΙΠΙΥ οχ- 

Ροβί πὶ δὲ, δίηιθθ βρ65 ογαΐ ἰΐογ μη ΘΟ] }]ΐα ΡΆΡγτΟ πΟΙΒ}}18 ἸοοΪ 85 

σοηαΐπδο Ἰδοιϊοηἷβ νοβιϊμία ἃ ϑ' ΘΠ 6} 10 Ργδοίθυἶθδβα Τορογίστη ἰγἱ, ἰρ86 

αυϊάοιη, σὰ ΠΟΠΠ.ΠΠ15. Ἰοοἷβ Βα θογοπὶ αι ΒῈΒΡΊ ΑΓ ΘΟΠ ΘΙ ΠΣ ΟΥ̓ΓΆΒΒΟ, 

Οἀγοϊατη ΚΑ] ὉΠ ἶβιν δά], χὰϊ απ δαϊαμπιηο δ ρογου 8 δηῃΐ «ἰμαζοίϊδο 

ῬΑΥΒΙοΓαση. Ὑογβαγοίιν, δοουΓγα  ἰββίπιο ἄἀὸ Ἰδοῖίο 6 ΘΟΓα τη ἸΟΘΟΓῈ ΠῚ ΘΟΥ ΪΟΥΘΙῚ 

τὴ (61). οἷὰβ ἐσ ταν (οβί πη οἢ]0 αιϑ118. 1}18. Ἰοοΐβ ΘΟ ΠΟΙ ΘΥΓΟΓῸΒ ΘΟΥΤΟΧΙ: 

ἢ Ιάθαν Πἰρτὶ ἐξ βαογί βοΐ Αὐεἰϊς εἰ Οαϊπὶ Ἰοςῖὶβ Βοημ.}}15, αὶϊθβ ἴοι. «ἀαὐϊαγὶ 

ροίογαι πιὰ ΡΔΡΥΓΙ δβογρίμθτα τοῦθ ἃ β0Πο ὁ ᾿ροία οβδοί, ἀθπιο τοραϊα ποβίγο 

ΡΑΡΥγαπι ἱπδρεχὶῖ. πᾶς ἰσίξαγ ἀἰατᾷ οοσδβίομθ ΟΧ δἷ8 ἀιᾶ ὈΘη Τα βδρ Καὶ οἶκον 



Χ ΡΒΟΜΕΘΟΟΜΕΝΑᾺΑ 

Ρ. 1.11. πὕοὴ χαὶ, 864 χαὶ αἵ ἴῃ Ββραίΐο 4 [|ἰογάσιιιὶ ΒαρρΙ θη ἀστη οί; 

ι Θηΐπι αἰγυϊηααθ ἀἰπη!ἀϊατη τποᾶο ᾿ἰἐΐθταθ βρϑίϊαπι οχρὶοῖ. 8,18 ἔτι (εἰ 

50}}611}). 9,6 δυνατὸν (ἀδύνατον 80}}61})}. 18,16 'Βοῖδο ᾿ἰίοτᾶθ μὸν (ποὴ 

μόνον) ᾿ΙΘρῚ ροβϑαηῖ, 19,1.2 Βομ6 1} τοϑίδίυγ: ἀνατείνει τὰς ὄψεις πρὸς 

αἰ(ϑέρα) χαὶ τὰς οὐρα(νίας). «.... ὁ ϑεὸς πεπαίδευται...... αὐτὸν χαὶ τὸ 

μάννα ἀφορᾶν. οοηΐτα ΡΟΠῸ 480 ἴῃ ῬΆΡΥΓΟ ΤΟΥΘΓἃ οχβίδηῦ ΟῚ ΟΡ 581" 

18. πιοἷδ ΒΡ] ΘΠ ΘΠ 8: 

(ἀνατείν)ειν τὰς ὅ- 

(ψεις πρὸς) αἱ (ϑέρα) χαὶ τὰς οὐρα- 

(νοῦ περιύγδους, πεπαίδευται 

(δὲ χαὶ εἰς) τὸ μάννα ἀφορᾶν, 

(τὸν ϑεῖον) λόγον 

χαὶ τὰς --- (δὲ χαὶ εἰς) ΟΥἾββα ϑπηΐ ἴῃ οὐἀϊοίθα5, 18 ἴδ πὶ ἃ π|6 βιρρΙοία 

Δ}115. ΡΠ Οἢἶβ Ἰοοΐβ σοτῃηρδγαίῖβ (8 88, δ πεῖσν. Αὐν. ὃ 64), δηϊθαυδη 

ΚΑΙ ΟΠ οἰβ οι ἀἰ]Πἰσοηεϊα ἀθ Ἰθοϊΐομθ ραρυτὶ οογίίοῦ ἐδοίαβ. θη. νόγθα δὲ 

χαὶ Ἰοοΐ βθηβ8ὰ ροβίι!αηίαν, αἀυοα τοβίδὲ βραίϊαιη, νοίαῦ. ργϑοροβ᾽ Ομ Θ᾽ 

πρὸς, ἰαθοὲ εἰς Βρρ]οτῖ ; ααοα οοπβτγιπδίαγ ἰοοὸ Ὁ ]1οο, αἱ ὃ 80 βοαυϊ- 

ἰὰᾳτ. 20.10.11 856 }61}} ἀπθιδηα!] Ἰοοσαπὶ ἀραῖς, ααοὰά 4]ἴοτοβ σδηοθ }}08 

ΡΟΠοτο πορίοχὶξ οὗ ράρυτο νυϊσαΐατη ᾿θουοπθιὰ οοάϊσα πὶ ἰθβι πο πἶο ρ]δηο 

οαγθηΐοιη {πα {. δοουταία οοπιραίαίΐομο [1{ἰϑγαστατη δνδηϊάατη. ἰῃ 

δρραγαία δά ποίαϊα, αυδιῃ ΚΑΙ ὈΠ 6 ἰβοιο ἀθθθο, ἀρρᾶτγοὶ ᾿ἰη. 17. 18 οὕτως 

ἔσται, πο οὐπὶ ϑ'οΠο "10 τὸ σπέρμα σὴυ οὕτως ἔσται ΒιρρΙθη 1 6586. 

238.18 τὰ (τὸ 80}61}). 85,22), οὔπι ΡΓΙΟΥ ρᾶ18 [{{ἰοτᾶθ ὁ δυϑδηϊάα 810, 

ἰἀτηθὴ ἴσοις ΡοΐΪ8 ᾳαδιη ἴσαις (8061) Ἰοσθηάστα υἱάοίασ, 830,17 βραι τὰ 

πιο σοππηθηΐοαν δἴοττο ᾿ἰσθαὶ αυδθ δὲ ἀρρϑγαίατῃ {ΠΠ1π|86 Πἰυτὶ ὁοτγγσοη αι γο] 

Βα ρρΙ] πα ναϊοαπὶ, νο]. 1 ρ. 208,0 πολεμίους Ραρ. 204,10. συνυ... πος ρῥίυγα Ἰορὶ 

Ροβϑιαμὶ (συνύφανται 5.61}. 205,3. μετανισταν ... χαϑαρ (07)... Ρὰρ (χαϑὰ ὅλων 

5686}}}; ν᾽ δίυγ ῬΆρΥΤΒ. χαὶ χαϑαρὸν (Ξ- {ΕἾ Θχθὶθιῖ586. 907,6. τὴν τῶν Ρὰρ (ΞΞ 

{ΕΗ ἢ), ποῦ ϑνητων (06 }}). 2132,11,18 αἰδὼς --- προσοχὴ παθοῖ Ρὰρ (θη. 501 61}). 
210,3. οντως ΡΔρ (ονπας ὅ6861}). 291,10. εἰ χαὶ δη τὸ νόσγὰ Ραρ. 221,19 (χαὶ γαῦστρος 

χαὶ Ἰδονω ....... γαστερα ἡδονων ...... καὶ γλωττῆς Ρὰρ. 322,2. τὰς ἡνιὰς οἰΐδιη ῬΆΡ. 
ν σ 

2934.11] οὐχ δεν (Ξε ρμοβίο μ 46}.. τ δῇ.) Ῥαρ. 1. 6. οὐκ ἐμπλησθῇ σοῦγ. ἴῃ οὖν 

ἐπιλησϑήσῃ. 328,15 γεγονοτες μαϑηται εὐφυεῖς ΡὰΡ. 280,4. στη... αἱ εχει Ῥὰρ. ἰ. 6. στή- 

σομαι ἐκεῖ (ΞΞ ἴἢ), πὸπ χαὶ ἐχεῖ (ἢ 611). 2592.8 εἰσφερωσιν τὸ τόσα Ῥαρ. 243,10 τὰ 

οὔα νὸς ᾶῃ. 32460.,12 εν ταῖς α.. ἡσεσιν πυροῖ ὕΔΡ. 1, 6. ἐν ταῖς ἀλοήσετιν πυροὶ (-ΞΞ Ἐ), 

[ογία886 γροίθ (ταις αλὴς εἰσιν ὅθ ἢ 61). 350,19. εἐναργεστερὴὸν Ρὰρ. 250,4, τοῦ ὃὺ τὸ νϑγὰ 

Ῥὰρ, ἰίθῃ 1. 21 χαν. [[,. Ὁ] 



ΡΕΟΙΕΘΟΘΟΜΕΝΑ ΧΙ 

ἀοοοί τὸν ἴῃ ῬΆργτΟ ἄθοβ86, 80,8 (τὸ)ν, ποῃ (μέγα)ν (81. β0}}6}}), Βα ρρ]θη- 

ἀυπη 6886. 42.117 (χαὶ) τῶν ργοθ 1] 18. οδὲ αυδιη τούτων (Ξ0}}611}). δ1,12 

τῇ (οτ. 8ὅ0}61}). δ1,138 ἐξαγω(γῇ), ποὴ ἐξατω...., οἵ. δα γῥ. 4,3. δ1,21 

(χατάγπληξιν, ποὴ (χαὶ χατάγπληξιν. 09,4. ἐπέπεσε (τῷ ᾿Αβρ)χάμ, ποῃ ἐπέ- 

πέσείν ἐπὶ τὸν ᾿Αβργχχάμ. οἰΐδιη ἀπ80 δὰ ρῥ. 1.1 δάηοίανὶ, Κα] ΓΘ βομῖο 

ἄθθθο. οοηΐγα ἰάθπὶ ἢὰ8 ΘΒ 61}}} ἸΘοίϊοπο8 ἰπαγῖα ἃ τὴη9 ἴῃ ἀθθΙ πὶ 

τοσδίαβ σοηἤΠτιηαυ: 9,1 μαυειν, 23,11 γὰρ οχ. 29,171 μοι (ποθὴ μοι 

χαὶ). 32,232 μὲν τὸ γὰρ. 84,18 διὰ ταῦτ΄. 388,19 σοι γὰρ, 44,11 ἃ, : 08,0 

τῆς οἵη. ἰπίθγάσμι, γοῦν ἴῃ οΟἸυσηηα ἈΠ] ἃ Ὁ, ρᾶγνδθ αυδοάδπι ᾿δοῖπῖ80 

ῬΑΡΥΓΙ ΠΟῚ 800 ἰοοῸ ἰηβουῦίδθ 6580 υἱἀ θη τα. 

Θυδο ταΐϊο ἰηΐογ οχοογρία οοάϊοὶβ Ν᾽ οἵ ραρυγύτη ἱπίογοοάδί, ΒΌρΓα 

Ρ. Π1 οχροβίζαμη δϑί. ἴῃ ἴοὺ δαΐθπι νου πιΐπ υἱρίηνὶ {γα ργϑοϑίο ογαπΐὶ 

ὀἐχοογρία Πα ΐι5. οοά οἶδ, πηάἀθοί πη οχ ΠἰΌΤΟ ἡιῖβ γογιίηι εἰϊοϊπαγιιηι ἰιθγ 8. 5ὲέ 

Ρ. 1,8---2, 4 χαίτοι---φιλοσηφοῦντα, Ρ. 8,15---6,11 σοφοὶ---οἰχεῖον, μ. 13,16 ---- 

11.106 ἐπειδὴ ---τοῦ γένους ἡμῶν ἐξ ἑαυτοῦ, ρ. 16,4. ὃ ἀσώματοι---χληρονόμοι, 

Ρ. 20,18 ---21,10 προαγαγὼν ---σβέννυσθϑαι, μ. 384,2---8ῦ,13 τούτων---εὐώνυμα, 

Ρ. 41,3 --- 6. ὁμοίως --- νενόμισται, Ρ. 41.106 --- 42.1 ἐγένετο --- εἴδη, ρΡ. 406, 

14- -41.18 τεϑαύμαχα---ϑεοῦ, Ρ. ὅ0,18---δῖ,38 περὶ---χρῆται, ρμ. Θ0,1---Θ1.06 

περὶ ---αποτελεῖ, φυϊηα 8 6χ ᾿ἰῦτο εἷδ σοη θβδιε οὐ ἐξἑογῖβ σλαία Ὁ. 82, 10--- 

24 ὥσπερ γὰρ---χαταστήσασθϑαι, ρ. 84.20---85,10 ἀναγχαῖον γὰρ ---χατεσβέσϑη, 

Ρ. 88,1 ---22 ἐν ἀρχῇ ---ξναντίοι, Ρ. 101,2---Ἰ03,14. ὅτι αἱ μέσαι---ἐχείνη, 

Ῥ. 101,19---ἸΌ8,6 ἄρα οὖν οὐκ---παραδείσου, βορίθῃη δχ ἰἶἰργὸ εἷό βοπιηῖίβ 1 

ρ. 201,4---208.1 ἀνϑεῖ--- στήλαις, Ρ. 3218,10---24. λέγεται---τόπος ἑαυτῷ, 

Ρ. 342.19---243.11 ἔστι δὲ---θεύόν, ν᾿. 22}4..4---245,11 διαχινηϑεῖσα--ἅλις, 

Ρ. 349,11---.-:2ὅ00.4.. ϑαυμαζω ---χατεσχεύασται, Ρ. 203,21.---2504.10 μὴ παρέλ- 

ϑης---Ῥ ὕπαρξιν, Ρ. 255,10 -- 250,21 τί οὖν ---ὠαπαλειφϑῆναι. Ρ. 21.6 βο]08 Ν, 

δ τηράο ὅ'οΠ6 1] τϑοΐθ ραργτὶ Ἰθοϊϊοποπι φάσεις ἰοβίαϊαγ, Ὑογαπὶ ἸΘοί ΟΠ 

πύτεις Βουναν. 

Εχοογρία οοάϊοῖβ Ρα]δίϊηὶ, αὐᾶθ ΜΑΧΙΠ πη 8 Τγθ ΠΟΘΙ ΒΟῸΠῚ 

ΠΟ Π ΠΟΥ (οἵ, νο}].  Ρ. ΚΙΧ), φυδθ φυϊάοθια. δὰ δαϊβ νο]υτη ηῖβ ΠΠΌΥΟΒ 

Ρογεϊ θη, οἶα ΟΠ Δρραγαΐα πιθὸ οοπίι}, 804 πὸὴ δάποίανὶ πἰδὶ ἃ] 

ἈΠ] ΠΟΥ͂ δὲ Ὀοηΐ βουγανογαηί. τοοορὶ ἰριΓ ὁχ οἱβ ἢ. 312,11 ὡς, 

Ἰυρᾷ οοὐἀϊοθ5. οἰ τὰ, μ. 240,9 περίχλυτρν ΤΟΟΘΡρίββοιη, 581 8101] δρυὰ 

ΡΠοποιὰ Ἰοσογοίαγ, ρ. 212,14.19 Ῥαϊαίίπιιβ οοάϊοῖβ Μ' Ἰοοίο 8. σοιηρτο- 

ὑᾷῖ, δἰ]! θυ οἰΐδῃ δὲ ρμ. 214,Ὁ---ἑδ,, οἰδὶ νυἱχ τϑοίθ ἰὴ. 9. εἴληχε 

1) 6 οοάϊςο Ν 

6 οοάϊοα 
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ἢ 8 Πατιηβίδ- 

(ἀἸΘμ8] οὐ σο 

ΧΗ ΡΕΟΝΕΘΌΜΕΝΑ 

γα. αἰἴχαο οἰΐδπι δὰ 8068 πιὸ [Ὁ[61}Π [Ὅτ αὐ ΘΧΟΟΓΡ 8. ΠΌΥῚ ΠῚ ὧδ βοηινετ δ 

ἰηἰογάσ πὶ δὐϊαναγου, ἰἴογο Θηΐπὶ σοηρταϊέ Ρᾷ]. οὐ Δ, σοῖο ΠΠΙ 8 ΠῚ 

τη] ότι Ἰοοϊοηοπι ργδοροί. χαρά οπΐμῃ ᾿. 210,20. 20 ἰλυσπώμενος (εἰλησ- 

πόμενος Α) ἰγαάϊς, νὶχ πυμπογαπάσμη οϑί. ᾿ἰθ6 1, ὁχ 40 ἤοβοι!ὶ τμϑίουϊ οἱ 

Ῥαϊαϊίηὶ οοάϊοῖβ ὀχοουρίϊ βυηΐ, οχ δοάθπι ἃτοποίνρο ἤυχὶΐ δίᾳυθ ἃ. αυοα 

οασὰ 60. Ρουδίαν, ααυοὰ Ἰοοίίοη68 ἴοσο οαὰ ἃ γν9] Μ οοπργαθηΐ, ἰυχη 

σοηβρθοία ᾿ἰδγοόγαμη, 408 ΘΧοογρβύ. 8 οηΐπι ΓΒΠΠΟηἷβ ΠΠΌΟΓ ποία 

οϑὲ Θχοογρίουϊ, ααὶ πο ἱπνοηϊαίανῦ οἰΐδιη ἴῃ ἃ, ΒΟΠΒῺΠΠ ΠΡ] 4085. Α 

Ἰναθθὺ ΟΠ ἶβδὶ δα ηΐ, ογάο Πἰθγογατη ῥα] Ϊ αλ ἰππλ αὐ δϑί. 

61 πλΐθηου δ ΡΓΘΙ δυηὐ οχοογρία οὐ οἷβ 7)αγηιβέαἰϊοπδὶβ 2118, νΑΥΪΒ 

τιϑη ΐθι8 8800. ΧΤΥ οχουπὶρ νοὶ ΧΥ ἱποαηΐο βουῖρίϊ, ἀθ ἀὰο πυροῦ δοοὰ- 

Γαι βδηθ [πἀονίουβ γο] ἐζ οὐ ΟἸ]οΪπμβ Οτοοποῦὶ ορογαηΐ,). 408 6Χ 

αἰββουίατοηθ οὐπὶ ἀἰἀἸοἴββοια, ααϊθὰβ Ἰοοὶ8 ῬΒΙΟΠμΟὶ Ἰοοὶ αἰϊογγοηΐασγ, 80 

Ευνηο ῬΓΘΌΒο θη. ἀπο ροίϊν!, αὐ ΠΟΙ ὉΠ ἃ πηθὰμπὶ ἴῃ ἀδὰτῃ ἀοβου! θοΓοί. 

υδο ΠΙΘΟΌ ΠῚ ΘΟΠ ΤΠ αἰ ον, ἢΐο ργΌροπο, οὖ ἀρρᾶγοαῖ, ρϑιοᾶ 4080 τοβίδηΐ 

ΠΟρΙορσὶ ρόβ8ο: [0]. 36. ὅτι τοὺς βατράχους, οἷς Αἴγυπτος ἐπλήγη τὰς δευ- 

τέρας πληγὰς ὑπὸ Μίωυσέος, χαὶ φρύνους ὃ Φίλων χαλεῖ, βλαπτιχὸν εἶδος τί 

βατράχων οὗτοι δοχυῦσιν εἶναι (εἶ, ἀθ υὐα Λίοδὶβ 0. 1, νο]. Πρ. 91,11 

κπ λ' ᾿ ες » - ᾿ , » ΄ 

Μδηρ.). --- ἰῦ. Φί' ἀναπεπταμένοις ὠσὶ τοῦ πάππου μυρίας διαβολὰς ἐπήν- 

τλοὺν (0. 11 88,4. Μαμρ.). --- Ὧ]. 80 (ΞΞ ὃ]. 1627) ΦΟ“": ἃ Μωυσῆς 
λαβὼν χαὶ τὴν εὐσέβειαν τῶν φερόντων ἄγαμος (165. ἀγάμενος) ἀνατίϑησιν ἐν 

τῇ χαϑιερωμένῃ σχηνῇ (ἰδ14, ΠΠ 151,10 ---Τἴ Μ.). --- [0]. 119: ἰδέαι, ὅτι 

εἰδοποιοῦσι χαὶ περατοῦσι τὰ ἄπειρα χαὶ παρορίζουσι τὰ ἀόριστα, τύποι 

ὅτι ἕχαστα τυποῦσι χαὶ σχηματίζουσιν. οὕτω Φίλων (6 πιοπανγολιία ᾿ὶν.1, 

Η 219, 0-- Μ.). - 0]. 201. ἢ δὲ μονὴ τῶν τοῦ χόσμου μερῶν ἑστῶσα 

πάντως ἑστίχ πρὸς τῶν πάλαι εὐθυβόλως ὠνόμασται (ἴῃ την. φὸ . δ (Ὑιδνιι- 

ὑΐηι ὃ. 20). --- [0]. 8160.) ὅτι δὲ τὸ γάμφος (γῆς ἄχϑος 9) γράφει (γῇ οοάοχ) 

ἐν ((. 6. “θμηρος) ὃ Φίλων λέγει οὕτως, χαρᾷ τοίογοπάυπι νἱἀοίαν δᾶ 

Πθγαηλ 11 δ᾽ πιοπαγολιία, 11 234,18, 14 Μ. ἄχϑος δ᾽, ὡς οἱ ποιηταί φασι, 

Ἰῆς. τς [0]. 320" ἐπίνοια ἢ ἐπὶ τῇ προλαβούσῃ ἐννοίᾳ γνῶσις " ὅϑεν ἐπινοίας 

τὰς ἀλληγορίας ὃ Φῶλων φησίν, ---- [0]. 888» φ': παρευημερῶ ὡς παρευδο- 

χιμῶ, “-- τὸν ἐπὶ τοῖς ϑνητοῖς ἵμερον παρευημεροῦντος ἔρωτος οὐρανίου (ὁ 

1) Οφμ γα! αι (ἄγ ΙΒ] οκϑύγοβο. ΧΙΥ 1891. υ. 891---ῦτί, 



ΡΕΒΕΟΙΕΘΟΟΌΜΕΝΑ ΧΠῚ 

Αὐναλιαγιο, 11 11.18.19. Μδηρ.). ἀγώγως τε χαὶ δυσαποσπάστως, ὀλχὸν 

ἔχον δύναμιν (Ὁ. ᾿ἴη. 24, 35). ἢἣ δι’ ἔρωτα παιδείας δλχοὺς ἔχοντες 

δυνάμεις (10. Ἰἴη. 8. 4). --- [0]. 5805 φ'; ὁ γὰρ αἡ μέλλων ϑύειν εὐαγχῶς 

οὖχ ἄν ὑπομείναι πατρίδα χαὶ φίλους χαὶ συγγενεῖς ἀπολιπὼν ξενιτεύξι ((6 

πιοπανοίνα ἸἰῸ. 11, 1Π| 223,8---1 1 Μδηρ.). 

ΟἸο Θἢ8 ΑἸοχαπάγίπαβ γᾶ οοίουῖβ Πἰρστατη ἰδ οοηυθδϑὲ ογ μα - 

ἠοηῖβ σναΐία ΘΧμδυβιί. ὁ0 δυοίοτο ϑιηθηάατὶ ροίαϊν Ρ. 89,14. γῆς (οἵ, 

οἴἴαπι δὰ μ. 89,20), 4101 ἴῃ νῦ!β Ἰοο ΟΠ] 68 τοοΐθ Δοβε πδηἀἶβ δά ϊπνδ- 

βῬαμηυσ; ΓΚ. δἀηοίαία δἰ μ. 89,18 (φυλάξεσθε ΟἸοπι. Μ). 92,12. 91,18. 

104,8, -- σὰπη οοἰοτὶβ Πα Ϊ.5 νοΪ απ 8 ΠΠΌΥῚΒ ταῦ 5 ὁχοογρία ΡΒ] ΟΠ θα σὐπη- 

Ρβᾶτατο ΠΙοουδὶ (ν. δὰ μ. 8,9. 39.1, 144.3, 254.22.) Οτῖρθη 8 Βδοη θη 186 

ἐχ ΡΒΠΟπΘ ᾿δυβίαθ, 45. 886 0105. αἰ πη 8, δὰ οιηθηἀδηάαμπι ἰθχίυτη Υἱχ 

ψυ]οαυδ πη ὁοηΐοταηΐ, 

ΙΪῺ ποὺ γοϊαμηΐηθ ἴδπλ δά θθγο ΠΙουἹ ορτορσίδην τὰ ὈΤΟΒ11 Θἀ ΠΌΠΟΙ, 

οὐ ἀπὸ δάμπας νοϊαπηῖπα (ἡ. ΒοθθηΚΙ οαἸ 4102). 8 οὐ ἴῃ δἀποίδ!!οπθ 

ἀπ σοηΐον οΟἸ οσὶς Ἰοοῦβ ῬΏΪ ΟηΘ08 οἱ ἴῃ ρταοίφἑϊοπο ἀθ ἃ ταϊίοπο, αυἃ 

σα ΡΠ αν ΡΒ] Οποῖθ. ΑἸ Ὀτοβίιβ, ἀἰδρυΐαν! . [ἢ θὰ τ οοηβαϊίο αὐ 

εὐϊίοτο ὙΙΠΔΟθΟΠοηΒὶ ἀϊβοθββίτηιβ, ααοὰ ἰπίογρτγοίδίοποβ ποιηΐπαπι ὨΘΌΓαὶ- 

φογαπὶ ῬΒΙΠΟΩΐ οἱ βογιρίου 8 οὔ ΓΙ ΒΕ 18 18. ΟῚ ΠῚ Π68. ποη δα ποίδν  Π}18. 

486 οπὶ 586 0 ̓Ὲ8 τοροϊδηϊαγ ἃ ῬΏΠ]ΠΟηο, ἱηνοηϊδηΐιῦ οἰΐδπὶ ἀρ Δ|108 

Ργαρίοσυ Απιθγοβίαμη δαθίοτοβ Θοο  οδ  ἀβέοοθ, δάῃαο ρ΄απθ ἱποογίαπι οϑέ, 

4π0πὶ 4υ Βα 6. Ροβίογϊογα πὶ ἰοπΐθια δάϊουϊς, ΡΒΠοποπ Ὧη ΟΥρθπθι δἢ 

θποτηδδέϊοαπι αυοάἀάδμη. οἱ 81 41:18 νἱάραίαγ. Ῥ ΠΟ θη ἰορίβθθ, [ὉΓῸ 

ἀπθίατη οδϑί, 4αθιη ρο δ πιατη δογατι ἰοοογαμη, ἀυΐθὰ8 οδάθπι ἰηίογργο- 

ἰδ Ἰηνθηϊίατ, τοϑροχοῦῖῖ. ἤδοο ἰσίίαν ἰοΐα τηδίθγιθ8. τη 6} 18 ἴα ἰγδοίδ- 

ὈΠαγ, αὐ οἱ οχ δυοίου 8 ΘοΟ δ ἀβίϊοῖβ οἵ οχ σοάϊοϊθι8. --α ἴῃ. ααϊθαβ 

ἶμβ8 ἢ0οη Ρϑιοα Οποιηδβίϊοα Πδραγαϊο ἰσηοία ἰηνθηὶ, ἀθ 4118 Κα μπα ΒΔΟΠΘΥῸΒ 

Δ] Ὸ8 Τ]6 ΠΟΥ ΟΤΘΙῚ ἰθοὶΐ --- αὐἰἀφαϊά ἰγαάιίαπι οδὺ ἀθ ἰηϊογργοίδιοηὶ- 

08. ποπιϊηη ΟΟἸ ἰραίυγ οὐ 85 ορὰβ Οὐ ΠἸββίπηατη ἃ [αραγάϊο ἱποοῃδία η 

ὈΟΠΒΌΤΩΙ ΘΟ Τ. -ττ ΡΥδοίογ Ρδῦοοβ. ΔΙΙογα τη ΠΙθτογα πὶ ἰοοὺβ. (οἵ. δἀηοίδία δὰ 

ἢ δ. Αἀπιϑγοσίϊ ορενα μαγβ 1 ζαεο. 1. 11. ματα 1]. ὗὔτρια βονγίρίοναη δοοὶ, ἰαὶ, 

Ἰπάοθομαθ 1896, 1897. 

ἢ οἵ, ρᾶγβ ἷ ίαβο. Πρ. ΧΥ͂. ΧΧΙ 54αη. ΧΧΥ 864. ρᾶγβ Πρ. ΧΥΙΤ 54. οἷς οἰΐατη 

ΒΕ, Κυε, ῬΙΐο περὶ τοῦ πάντα σπουδαῖον εἶναι ἐλεύθερον, 2ίε Εολιεϊείεναρε, 

Ναγθατσ 1890 μ. 4.8. 

[96 ΟἸοιηθηΐθ 

ΑἸοχαπάγιηο 

Πὸ ΑἸ γοςῖο 



Π6 Ιοὰππρ 

[γὺ 

Ὁ ϑδογὶβ 

ΓΝ 

ΧΙΝ ΡΒΟΝΕΘΟΟΜΕΝΑ 

Ρ. 42,1. 109,2, 110,14. 200,21. 258.Ὁ. 241,20. 389,11) δὰ Τίθγατα ὧδ ἤεψα 

δὲ ᾿πυοτίίοηα Ῥγϑθοῖραθ ΑΙ ΡΓΟΒΙΙ ᾿ἰργπὶ ὁ ἤισα ϑβαρομὶξ Δα ἰ θυΐπηιι5, 

ἀθ αὰὸ ποὺ ἱμάϊοϊυπι Οὐ. ϑομοη ΚΙ [ογ6}): αγσεπιθηέα δὲ τιαίουίαηι Φ.Ὲ 

Ῥληϊονιὶς ᾿δνο δ ργοζιιγίβ σιιπεροὶξ γϑη 6. τα ἐραοίαοϊ, πὸ χα Θὰ 

διϑηιρίο βἰδὲ ργοροσίίο γοσορὶξ ἰοοῖβ αἰϊχμοῖ αἱ υονδιηι ὀσργπιον οί, πυἰέο 

βαδρίν8 βιεῖβ τονδῖθ δορί ἰοανοί, οὐ δ᾽ γ  Π0Υ ἤοο ῬὨΠ]ΠΟπΘο ᾿ἰθγῸ ἀδι8 οϑΐ 

ἴῃ ορ δέ }}8 8. 21. ΟἿ. οχοθγρία βϑασα οχ 8}1}185. ΑἸ θγοβῖὶ ΕΠ γῖβ ἀορτοιρία 

σΟΙΏΡΆΓΑΓΟ [ἰσοθαί. μ. 42,11 ΑἸ ΓΟΒΙῸΝ ραρυτὶ Ἰθοϊοηθτὰ ἄλλων οοητειδί, 

180,10 δὰ βυρρι!οηάδμι οοάϊουπι ᾿δοαηδπὶ ΑἸ] αἱ ὉΠ ΠῚ Δ 015. ργαθθοί, 131. 

οογΐθ μεγάλου Ἰορὶὶ ---ο Βου 1 11 οηΐηλ φοπιηι εἰ εἰ βιιηιηιμηι ----, ααοά οοηϊθοίαγα 

Μδηροὶϊ τοϑυϊαὐαπὶ οδί. 118,6 ργοῦδὈ] Ποῦ οχ ὁὸ χαὶ πλούσιαι ἁἀάϊξαΓ, 

αυοά Ορροβί το ται ὈγοΓα πῇ ροβίμ!αγο νἱἀοίυγ, 158,11 τοοίο ὕλης 1938.13 

ἰδοὺ μγὸ ἀλλὰ, 140,2 ἀρετῆς Ἰορίδδο νἱἀοίαν. 42,18, 19. τούτοις ἐπιχεῖ τοῖς 

χρατῆρσιν ὃ ἱερὸς λόγος τοῦ αἵματος ρσροηρίίνυπη ραγεϊἰναπι ΘΟΠΙΡΓΌθΔΓΘ 

νἱἀοίαγ, οὐτῃ ΒΟ: ἐπ ἐβέοβ οὐ αίθγοβ τογϑμηι ἐἰϊιὶ . .ς.. εἰιοιαϊέ βαρ-- 

σι βυὶ ραγίεβ, οοηῃϊθοίαγα ἰρίίαν {τὸ ἥμισυ) τοῦ αἵματος, ᾳφυδπὶ "ἅν. ΟΠ ἢ 

οὐμμτηθηἀαΐ, ΠΘοθββατία ΠΟ οϑί, 128,1 οογίο λαβόντας Ἰεσὶς, ποη λαβόντι, 

αυοά ἰρίηογο Μδηρου οοηΐθοῖί. οοίθγαιη ἰηὐογάαπὶ ἰδπὶ ἱποομηπιοίο ΡΠ Ϊ- 

Ιοηΐβ νόθα γογε, αὐ ὨἶΒῚ οοτηραγαίο ΡΒ] Οπ6Ὸ ΘΧΘπΊ ΡΥ] 1η 6] σ᾽ ΟΠ 

Ροϑβὶῦ (ν. 6. στ. Ρ. 141,1. 2), Ἰπιογάα πη πὸ Ἰη 6] οχὶς αὐϊάθπ, νοϊυΐ 138,18 

ἐποχὴ περὶ ὧν πάντως οὖχ εἰσι πίστεις, αδὶ αυοὰ αθὺ πο ἰπἰθ!]οχίϊΐ, 

ΡδῦΪο δηΐθ Ῥτὸ ψΘΥὈ1]8 ἡσυχία βαρίοηξέατε μοβυϊ,. πραὰθ οηἶπὶ, 48 586 06 

αὐϊίαν ᾿Ιθογίαΐθ νοὶ] νου θογα μι δι θασθ, ΠθΟΘ5586. δῦ βίδίθοσο θὰ πὶ ἢ σοφία 

ἰη 800 οοάϊοο ἰῃγΘΏἾΈ80. 

Εχοογρίαμῃ ΓΟ δη 18 ΠΥ ἀϊ δά ρ. 251,20 ---258,0 Δα πιδιίαπη, αὐ [ογία586 

τὴ] τὰ ναοῦ δα γϑοῖθ δϑϑε πηδη 08. 8}105 ἸοοῦΒ, ααΐθὰ8 ἀυθίυπι οδὺ ΡΠ Ϊ- 

Ἰομθπὶ δὴ δἰῖαπι ἰοηΐοιῃ δάϊογ! (ν. νο]. 1 τ. 1ΧΧ)ὺ, ἴὰ π1}}} δὰ νοερὰ 

ῬΒΠΠΟΠΪ8 οπιθηαάθηδ οοηΐογί. ἢ ᾿θοϊίοηθ αὐϊάθπι μεταβάλλοντος, 480 

βρθοίοβα υἱάουὶ ροϊδϑί, Ρ. 2938, 1--- μηδενὸς ἐν ὁμοίῳ πεφυχότος μένειν 

τῶν παρ᾽ ἡμῖν, ἀλλὰ παντοίας μεταβαλλόντων τροπάς τοορρὶ, αἶα οΧ ῥὑτὸ- 

ποΙμΐηθ οὐδεὶς ἴῃ Ορροβίίο τθη ΓΟ ἴδοι !θ ΔΙ} } 106 ΤΟΥΤῚ ῬΓΌΠΟΙΏ 8 

πᾶς βυρδυαϊγ! ρό886. οχϑιηρὶα τ] σὰ βουϊρίοσαια. ἀοοθηΐ, πθηὰθ αἰ ἢ- 

ΟΠ 8 πάντων αἀυδη παντὸς ΒΔ Ϊ ν 8. 

Ιοδηηἷβ Παμιαβοομὶ ὥδοτα νοὶ] Που]οσία ἀὰᾶθ ἱπᾶάο ρμοπάθηΐ βοΪἃ 

(' ρᾶῖ5 Πρ. ΧΥΙ͂!.. 



ΡΕΟΜΕΘΌΟΜΕΝΑᾺΑ χΥ 

θ θη 85. ΘΟ η68. βουννογυηΐ Ρ. 143,24 ἔσϑ᾽ ὅτε οἱ ἀλλ (ομι. οοἀά.). 

143,29 ἀσχεῖται. 157,19. θεῖοι οἱ χαὶ ἀσώματον (υπι. οοἀά.). 151,1 

ἀγαϑὸν (οπι. οοὐ.). 151,18 ὅμως, 158,4. τίς γὰρ. ἸΤ08,1, 8 τῷ προφήτῃ. 

158.10 ἀμοιρῆσαι. [08,10 τῶν (οιη. οοα4.). ΤΌ8,11 δίδωσι οἵ τοιούτῳ. 

158,12 τελειότητος. Ι08,13 ᾿Ιαχὼβ. 158,13. αοὐ (οτ. οοὐά.). 108,14 ἂν 

(οι. οοὐά.). 158,11 ὕνητὴην. 108,20 τὸ ὄνομα αὐτοῦ χύριον. 158,20. 

1529.1 ὥφϑην---αὐτῶν χαὶ (οτη. οοἀι1.), 199,2. χύριον (οἴη. οο44.), 199,8 σοι 

(ουη. οοὐά.). 159,12 πρεσβύτατον. 199,13 χαὶ (οπι. ο044.). 109,13 χαὶ ἀχατά- 

ληπτὴος (ἀχατάληπτον 5ΒοΥγῖρβὶ, οπιὶ. οοὐὐά.). 103,19 εὐαρέστει οἱ ἐμοὶ μόνῳ. 

163,19 εὐαρεστήσεις. 164,16 γενόμενον. 104,11 μεϑορίου" συνόλως τε. 104,18 

τὰρ. 10Ὁ,20 ἀνατρηπαὶ. 100,1 ἐντελὴς. 185,12 εἶπεν ὁ. 180,20 εἰσηγουμένοις 

ἀπεχϑάνηνται. 194,14 γαρίσασϑαι. 190.13 εὐχάριστος (οη. οὐ... 195,11 

ϑειότατον. 198,10 ἀνατρέποντα. 198,11 ἀτόπων. 231,8 τῇ τοῦ βίου (πὶ. 

οοὐά.). 242,22 οὕτω (οι. οοἀά.). [οτίαβϑθ οὔϊδιη Ρ. 103,1 195,14. ὁχ ἢ 

νογα ᾿δοῖΐο ΓΟΟΌΡΘΓΑΙΙ ροίοϑί, οἵ μ᾿. 141,17 πᾶν τὸ ὑπὲρ δύναμιν ἐπιτάσει 

σφοδρότητος ἀπορρήττεται πηι] ίο ἀρίϊα8 ν᾽ ἀοίαυν διαρρήγνυται (νο6] διαρρήττε- 

ται“). ααοα ῥτορίυβ νἱάδίυν δοσθάθγο ᾿δὰ οογγυρίθαιη 480 οχϑίαί ἴῃ 1). 

ὀχοογρίϊβ ἢ) ποὸη τᾶγῸ δυοίογ ἴθπι ῬΑΡΥ ΘΟΠΠγΙηδγὶ ἴδῃ Ρ. Υ1Π νυἱά!ϊ- 

5. Εχ Που]οσίο Πιδαγθη δὴ ἀπὰπὶ γαστηθηϊαπη ΠὈγΓῚ ΠῚ ἀ6 βοηιηὐΐβ 

Ρ. 382,8 Ιαυάδαίαγσ. ὑπᾶθ τϑοθρίμ πη οϑὲ ὑπεσχελίσϑη (ὑποσχελισϑείς ΑΔ). 

Οδίθηδγατη ἀπ τηοῦο ἱγαριηθπίαπη ἴῃ Βατθοτγῖπο ΕΥ̓ 06 ἐγαάϊ πὶ 

Δ θυ ρ. 329,1--- 12, 51 τποάο οσαΐθηδθ ἴοο [γαστηθηίαπι ἀϊοοπά πὶ οβί. 

νἱἀοίαγ Θηΐπὶ αὐ τη]α ἃ}18 Θχοθυρία ΡΠ οπθα ἢ παϊὰ8 σα οἷβ νιοὶ οαίθηδθ 

ὃχ οοὐΐοσο ΡΒΠΌΠΘῸ δαϊθοίαπι 6886. ἀηάθ, ηἱ [(ἈΠΠΟΓ, ορέϊπηθ {Πα οχρ]ϊοᾶ- 

ἴὰτ, αυοὰ ρΡ. 29,8 δΒαθοὶ νἱξαη ἴῃ ἃ Η Ρ ορνίαπι (οἵ, οἰΐαι) 29,11 οἱ 

ἀξαϊατ). δάμίθαϊ ΒΑγθοΓΪ πυτη βδθρίυβ ἴῃ ᾿ἰῦτο δίρις θη θοζίο ᾿ γαφηιθηΐο, 

Δοσυγαί8 ἀΘ 60 ἴῃ ῬΓΟΙΘρΟΤΊΘἢΪΒ οἱ ν ] ατη 8 ΕΥ̓ οἱ Αὐἰβίθαθ οριβίυ]δθ 

ὦ ΡΒΙΠοοσγαίοση οά τ 0015 αυδπὶ Ρᾶτο αἰββογοίασ, ἐδ Νοοίδο ϑοισδηὶ δά 

[μὰσᾶτῃ οαΐθηδθ, 4υδπὶ ἰοίσὶ νοὶ. Πρ. ΧΥ͂, οοάϊοϊθ5 Ποιηδη δ προσ αἰ- 

᾿Ιροη {58 1ὴ6 οὶ ΙΟΒΘρ 5. ΒΟ ΚΟΙ θοροῦ). οδίθηδο ἴῃ Ῥιονογθῖα, οαΐα8 

πῦτῃ οοάὐϊοομι Πορίποηβοιη 11 νο]. ΠΠ μ. 17. 18 δάμῖθαϊ, οοάϊοοβ Ρ] ΌΓῸ5 

Θηυτηογαΐ ΑΘ 6115, ἴθ πΟηη}}}}18 σού ϊοῖ 8 ὁΥ̓ πόϑεσις εἰς τὰς παροιμίας 

ἢ) εἰς φῦδθ Οὐππ ἀθ ἰογὴαᾶ πήττειν ΠΟΙ] ρὶς ἴθ Ποτδθ νο]. ΧΧ ΧΤΙ ρ. 119. 

ἢ Ηδιιίβελε (φιαγιαἰβελγί 1898 μ. δῦ--84, οἵ, ΑΟΠΟ}15. μ᾿. 308.--..207, 
ἅ) Π|ίρροἰψιβειαΐεη, Τρία 1897 ᾿. 145. 55. 

Ὧφς οαίθηΐβ 



ΧΥΙ ΡΕΟΠΝΕΘΟΜΕΝᾺΑ 

τοῦ Σολομῶντος. ἐξήγησις διαφόρων ὑπὸ [Πολυχρονίου συναχϑεῖσα ᾿ΠβοΓΙ ρέδτ 

0580 ἀοοοῖ, δυησ δαοίογοιη ΟἸΔοοππι ΡΟΙγΟσοπίαι, οὐ] 8. ἀἰὰ0 οδίθηδο 

βογγαίδο βιηΐ, ο880. οὗ ΟΡῸΒ Β.8ΠῚ ΘΧ ἈΠΟΏΥΠΪ οδίθηδ ἴῃ ῬΓΟνΟΓθΪα, 80 

γαϊίοαπο 1803 ἐγαάίταν, οὐ Ῥτοσορὶϊ ἴῃ οαπάριῃ Πἰθτυη σαΐοπα σΟ ἤδ550 

οθηβοί, --- ἴάτη τοβίδί, αὐ Β᾽ Πρ 15. ΠΠΡΥ]5. Ραοα ὈΓΔΘΙΗ ἢ Δ η1ι18. 

ΟΥΙΒ ΒΒΕΑΥ͂Ν ὈΙΨΙΝΑΙΝΥ͂Μ ἨΒΕΝΕΝ 511. οοάϊοο ΟΑ ΒΘΗΡ, 

41 ἴῃ ἀπὰβ οἶδββοβ, ἀοίουϊοσοη. () ἃ ΒΒ, τποϊϊοσοη (ἃ Η Ρ ἀϊβοοδαμῃί. 

ῬΟΒίΘΙΙΟΥΒ. Πα 5. ΡΓΘ πὶ ΘΟΙρΓΟ δία. ράρυτο, αἀπδοῦτη (ἡ ἢ Ρ, ΡΥ ΉΙΒ 

α΄ «ὰὶ σοπηπιῦπθ Δγομοίγ ρα) δοσιγαίυ8β 4υ8ηὶ Η Ρ Θχργοβδὶΐ, πιυϊίο 

ΒΒΘΡΪα5. ΘΟ βοη πη αυδὴ Ὁ ἃ ΒΒ; οοἰοσιη οἵ, αυδο ᾿. 11] 88. οχροβίία 

νΨ 

βαπί, {ἰα]απὶ περὶ τοῦ τίς ὃ τῶν ϑείων ἐστὶν χληρονόμος ἢ (χαὶ οὐὔπὶ 

ἴσα χαὶ ἐναντία τομῆς ρτδοῦοηξ Ρὰρ. Εἰ8., οοὐά. 16ᾳ.}') περὶ τῆς εἰς τὰ 

απ ἴα]80 οοὐά, ἴσα ῥγὸ εἰς τὰ ἴσα ἰταάαηῃ! ἦ), Ὁ Η Ῥ χαὶ περὶ --- τομῆς 

οὐ απΐ (μαυοὲ Η ἴῃ βαβογὶρίίοηθ). ροίοβὶ ρίδοθοσο, ααοά οοἀὰ. παθοηΐ 

πραγμάτων ῥτῸ ἐστιν. {ΠΠπ4 Θηΐπι ἴῃ ἰρ80 ᾿ἴδτο βοιαροῦ δαάϊξαν; ν. δ 1 νυνὶ δὲ 

πρόχειται ζητεῖν, τίς ὁ τῶν ϑείων πραγμάτων χληρονόμος ἐστίν. 08. 06. 69. τὸ. 

133. αὖ 4110], νοϊαὲ μ. 118,12. τὰ ϑεῖα οἸηἶβθα νοοα πράγματα Ἰορίίαν, οἱ δοοοάῖ 

αυοά οὀχοογρία Ὁ ΒΟΠΙΡΟΥ τίς (ἐστιν δαά. μ. 3,4) ὁ τῶν ϑείων χληρονόμος ἰδὰ- 

ἀδης; ν. δάἀῃοίαία δὰ ρΡ. 2,10, 8,4. 22,15. 24.9, 24,11, μ᾽] οπίογθαι {ἰδ ] 1 

οχοογρία Ὁ ργδοῦθηΐ ᾿. 14.1 τίς ὃ τῶν ϑείων ἐστὶ χληρονόμος χαὶ εἰς τὰ ἴσα 

χαὶ ἐναντία τομῆς Ἶ. οὐ σὰν πο πιυΪϊΐα τι {τ Βα θη ἀπ πῈ 810 {{]0, αυὶ ἰγδα τα 

ἴη Βαγροσῖπο Ρ. 29,1 ἐχ τοῦ τίς ὁ τῶν ϑείων χληρονόμος πραγμάτων, ἴα Ρ. ΧΥ͂ 

βίρῃϊποαν!. --- ἰοῦ ἤσπο Πἰθταπι δὲ ουτη αἱ Ργϑθοραϊ απδοάδῃ ἰηΐοῦ- 

οἰἀογιιηΐ. πᾶ ὁ8 γοῦθα, αὐἱθὰβ ἰΠἰ{|0 ποϑέγὶ ᾿ΠὈΥῚ θὰ αὰδλθ δηίοα 

ἰτδοίανοταί οομρ] οἰ ἐν μὲν τῇ πρὸ ταύτης συντάξει τὰ περὶ μισϑῶν 

ὡς ἐνὴν ἐπ᾽ ἀχριβείας διεξήλθομεν, ποθ. ἴῃ ΔΥσα πη πὶ μοβίγοιηδο ΠΠυ τὶ 

εἰ τεϊφναξίοηο Αὐναλπαπιῖ ῬαΥ ΒΒ ποάθθ ἴῃ ἰοίσια ἤππσ Πἰθγατη ὁδαμηΐ. 

δίψαο απ ΨΟΥΪ αἰββίπι}}8. 5} νογθα ὃ μισϑός σοῦ πολὺς ἔσται σφόδρα ((ἴθῃ. 

ἢ) Βᾶθο Θμΐ οδὲ αἰΐογα ΠΌΤ ΡαΓΒ. ἱποὶρίθη5 ἃ 8 193. αιυδιηαθδιη 6. ἢοο αὐξά θη 

εἰἴα]ο ὃ 291---211 σοπιϊπογὶ ν᾽ ἀθαΐαν, ἰδπηοη γὙ6] ΡΊΠΠΟ ν6} 8 αἱ ΠῸ5. {Ππ 5. ἱπυθηϊΐ, 

688 ΠΟ ΘΟ ΡΌ558 ἰδὶ ν᾽ ἀθυαίαγ, αὐΐὰ π΄ ἤπο ᾿ἰδτὶ ἃ 312---314. αθὸ αἰν βίο 

γαϊΐο τοροίϊξατ, τ-ς μοβίγοτηαπι 118. ΠΌΤ ραγίθην ἱπὰρ ἃ ᾿. ὃ8 ἰπ (αἱ τηϑὰπὶ ἴῃ ἀδητη 

Διοθατι σοπία, 

3). β}}}}8. σογγαρίοϊα ὃ 199. ἴῃ σοι, Ῥγδοίοῦ Α ἱπυοηίίαν οἱ ὃ 175, αὐἱ εἰς δά τ 

ΜΔΉΡΟΥ ἴῃ Ῥὰρ οἱ οοθα, οηΐϊβθαμη. εἴ, οἰΐα) ὃ 207, 

ἢ». 5,15. ΠῊ [α]80 ἀπ}Ὸ ἐκ τῶν μετονομαζομένων, μι 00.1 ΠῊ ἐχ τοῦ περὶ τῶν 

μετονομαζομένων, μ᾿. ὅ,1 ΠΣ ἐκ τοῦ περὶ χοσμοποιίας πἰ τη. 



ῬΒΟΓΙΕΘΟΜΕΝΑ ΧΙ 

15,1), αυδο ἴῃ ἀἰββογίδἐϊοπθ οἵηϊββα ἰγδοίδία 6886 δΧχ ποϑίγὶ Πἰδτὶ ὃ 2 

εοἰδεϊίατ, βίαι πη ροβὲ ἱπογργοίδιοηθιὰ ὅδ, 129,1---6, αφαδο Πἰρτο ἐδ ηεῖσγα- 

ἐἴογιο Αγναλπαπιὶ οου ποίαν, οχρ!ϊοαία ο850, ποὴ ἢηὶβ παΐα5 Πἰυτὶ, βορὰ 

ΡΙθπυβ ᾿ἰδοὺ ἰηἰογοϊἀἶββο νἱάθίασ, αυθιὴ Μαββοῦῖθααι ᾽) ἴῃ ΘΟΙΩΠιΘἢἐ8η 4 18 

θη. 132,1--18,2 νογβαία πη 6880. σοηϊοὶς, ΠΠΡγαπὶ χω σορέης εἰὐοϊπιανιι 

ἀδῦεβ δέ οχοῖρὶ ΠθοΥ 

Ὲ ΟΟΝΟΝΕΒΩΥ ΕΕΚΥΘΙΤΙΟΝΙΒ. ΟΕΝΑΤΙΆ. οοάϊοοα ΜΑΉΗΔΘΕ, 

ααογαπῃ ΔΜ Α Η ἦ τπο]ίογοια, αἱ Ε ἀοίογοσοπι οἰαββοῖη, 4086 ἰϑηθη ἰρβᾶ 

αθοαθ ΠΟ ΓἈῸ γϑυὶ ἰδϑίῖϊβ οϑί, οἰποίαᾳηί, {τ ] τ περὶ τῆς πρὸς τὰ 

προπαιδεύματα συνόδου ΕΌΒΟΌΙΒ οὐ οοσαϊοθβ ἰοβίδηϊογ, πἰϑὶ ααοὰ ΒΟ 8 

παιδεύματα ΒοΓΓρδὶ: (αυοιὶ δὲ τ 5 ΠΠθτὶ Ἰοοὶ οἱ οἷα χὰϊ βοαυΐϊίον ὃ 2 

γοίαίαι), Η (ἃ Εὶ' (180 (εἴ. ὃ 12. 6 41.) εἰς ῥγὸ πρὸς Βαθθηΐ, --- ὀχοθρίο 

ὑπὸ Απίοῃϊ! ΜΟΙ ββαο Ἰοοὺ (ν. δὰ Ρ. 100,2} πυπιᾳυδηι οχοογρία [) ΠΟΒΙΓΕΙη 

Ἰϊθγαπι ἰδ ήδη. 

ὉΕ ΕΌΘΑ ΕΤ ἹΝΥΕΝΤΙΟΝΕ οοὐΐοο5 6 Η, αυἱ ἰΐαὰ ἀἰϊδοοάυπέ, ἂὐ 

ἀυάγαπη ΟἰΔΘ5᾽ πὴ ̓ ὨϑίδΓ βίηΐ, βαθρίαβ Ο΄, τσὶ Η νόγϑιὰ Ἰδοϊοποιη ᾿γϑοθθί. 

γογαῖῃ ΕςαΪ] πὶ περὶ φυγῆς χαὶ εὑρέσεως: αθοί α, Η [ςκ]80 περὶ φυγάδων 

ἸΏΒ ὈΙ1, ἀαδ0 ᾿Πβουρίϊο αυδιηααδπι ὃ 2 ἑξξῆς τὸν περὶ φυγάδων ἀναγράψομεν 

τόπον. 119. αἰΐασιῃο πιοάο οοτῃηιηθηίαῦὶ νἱἀθίασ, ἴδπιθη ὃ Ὅ9 λελαάληχε δ᾽ 

ἀχριβέστερον περὶ φυγῆς αἸοΟἷ οἵ δἰψογαϊη ρμαγίοιῃ ἐἰΐα]0 περὶ εὑρέσεως οοπε! πο γὶ 

εχ ὃ 120, 171 ἀρρατοῖ, οὰπὶ ἰσίταν πθοοββαγίο οἷ περὶ φυγάδων «ὐἀὐἀοηάαπι 

οεβοί περὶ εὑρέσεως, ἀπθίαπι ΠΟ οϑί, ααΐπ ΟΠ πο ἰτα} 8. περὶ φυγῆς 

χαὶ εὑρέσεως ΡΥΔΟίογΘΠΔι18 δύ. δίααο Εαβοθϊο ἤθη τοβιϊ θη 6586. 6 

ΠΟΠΠῺ}Π15 σοάϊοῖϊ 85, ποὴ ἰρβὶ σογγαρίοίαπι {τὶ θυιθη πὶ 6886. γΟΥΙΒ᾽ ΠῚ }6 

νἱἀοῖπν δ. οἰΐδια. ΑἸ γοβίαβ, αὐ Πἰὔγο 80 εἷδ ἔμσχα βαφομίζ Ἰῃβου θογοῖ, 

ΘΧΘ ΡΟ ῬΙΗΪΟΠΪΒ. τποῖτι8 οββὸ ν]ἀθίαγ. δίψα ἤσηο γ γα π ΕΠ] πὶ οἰϊάτη 

ὀχοογρία Ὦ ὀχ ϊθϑηὶ Ρ. 141,10. 148,23. 104,4. --- ἤἥποηι ΠΠὈγὶ οοη ἰπϑη οι 

ἰηξοτρτοία(ἰοπθίη (ἀθη. 16,15. 16. 1π θγοιἶββθ βυβριοαίαγ ΜΙ ΔββοΌΐθδα. 

ΠΕ ΜΥΤΑΤΙΟΝΕ ΝΟΜΙΝΥ͂Μ. οοάϊοοβ. Α Β. περὶ τῶν μετονημαζη- 

μένων χαὶ ὧν ἕνεχα μετονομάζονται οοαΐοθ8 οἱ ΕΌΒΟΌΪα8. ἰπβουὶ θα πί. ΡΥ ΌΓΘΙα 

Ὁ 1.6 οἰαδβειπεπὶ εἷε5. οειυτες ἐς Ῥλίίοα ρ. 21. 28, 
Ὧ ᾿πίογάμῃ Ἡ απ ἃ Εἰ δοηρταῖς: 14,17. 16,12. 15. 18.106. 19,12, 86,15. 859,11. 15. 

99. ὃς.. 95,11. 106,0, 107,22. ἱπίογα τ 5018 σϑηαΐπαπὶ ἰθοϊ ποῖ βογναυ: 16,10, 85,17, 

104.6. 18. 100,15. 

2) γ, γνοἱ. 1 ρ. Ὁ, ΟΠ οἱ βοδινορΊοτὶ δά Επ8. δάἀποίδι! ΟΠ 6η). 

ῬΒΙομΐϑ ορεσζα νοὶ, 1Π. Β 



΄- 

ΧΥΠῚ ῬΕΟΙΒΟΟΜΕΝΑ 

τηοάο {ἰ{ὰ}} ρᾶγίομῃ περὶ τῶν μετονομαζομένων ΘχὨθοΐ οχοοτρία Ὁ 

Ρ. 101,12. 168,2. 100,24. 168,14. 164,15. 168,14. 100,19. 185,10. 194,18. 

198,6; οἵ, οἰΐατη Π{]05 ῥα τὰ ἀθουτγίαϊοβ 168,4, 185,12, 188,12. 193,1. 

[α]δο 158,1 0 Ἰαιάαί ἐχ τοῦ περὶ τῶν ἐν γενέσει ζητημάτων, 102,21 Π)" 

περὶ γενέσεως Αβελ. --- τηυἱίο αΟἰΠΠΟΙ]Π 8 αυδῖα ἴῃ βυρογίογο ᾿ἶδγο, 4υϊ 

'ρ86 φυοαὰθ ἀποθυβ οοἀϊοῖθυβ βογναίαβ οϑί, ἴῃ ἢθο οδὺ δά }]8 ἸΠ Ὁ Π8, 

απ ἃ Β δὰ οαπάθηι οἰδϑϑθῖι ρογιϊποδηΐ. --- οἰΐδιῃ ἰη Ραϊαίϊπο 311 

(ν. Ῥτγοϊορ. νο]. 1 ρ. ΧΙΥ) Βἴο Πἶθοῦ αἰείπιο ἰοοο ἰγϑαϊἐὰβ οί, οαπὶ ἀ651} 

ἰπ οἰαυδάφιη οἰαβδὶβ οοάϊοῖ θα 1. ο, Ρ. ΧΙΥ 84. ϑπαπιογαιβ, ἰηἰα πὶ ΠΡ ΓΙ 

ρ80. οοῃίμ!!, ϑχογάϊιπι Τηθυτη ἴῃ ἀβὰπ 1. ατδθνθ ΘΟ Γαν. οὐ Θ01- 

τὰ πἷα δαθοϑύ οὐπὶ ἃ Βὶ νἱ εἶα ᾶθὸ: μ. 151,18. δυοίως (ὅμως ἢ). 158,11 

ἐν (ἂν ἢ). 200,31 τὸ ομι. (Δ64. Β΄). 201,2 ὄσφρονται (ὀσφραίνονται 

80] ρ81). 201,1 ἐφιέμενα (ἀφειμένα βογὶρ81). δοοιγϑίϊαβ γ6ΓῸ οὰπὶ Α οοη- 

βΒοηΐ, αυοοῦμη ἱταάϊέ 156,7 ἑτέρας ἀπάρχονται (ἀπάρχονται ἑτέρας Β)). 

151,12 φασὶν αὐτὸν (αὐτόν φασιν Β). 202,9 χκαὶ (χαὶ ἣ Β). 203,21 σελη- 

νιαχαῖς ἢ ἡλιαχαῖς (ἡλιαχαῖς ἢ σεληνιαχαῖς Β, οἵ. Αἀάοπά4). [ογίαϊΐο Ἰρ᾿ταΓ 

[δούαμι 6886 ροΐοϑί, υὐ Ρ. 180,2 σου (σὸς Α). 201,1 μαάϑης (μάϑοις Α) 

οὐτὴ Β ργαθθθδί. ΡΟΥΓΤῸ ΟΠὶ ΠΟΘ ΡΓΟΡΓΪ αὐϊοψαδαι οὐ Ὀοηΐ ῬΑ αὐ 8 

ἴῃ θ8. Ρᾶῖίθ, αὰὯ6 τὩΪπὶ ἱπηοίυϊς, Ὠαθθαῦ οὐ βοδίθας 8118 Ῥϑγι 8 

πλϑ 18, ἀαθίαμη πὸὰ οδὲ, αυΐη τϑοΐθ θυ ΒΡΓΟΥΘΓΏ8. ΟΧχ οοάϊοθ 

οἰαβδὶβ ἃ ποβίγαπι Πἰθγαπὶ ροβίθα οὐ ϊοὶ Ῥαϊδέϊπο δαάϊξαπι 886. ραῖοί πθὸ 

ΥΟΓῚ αἰββί πα} οδὺ θὰ ΟΧχ 60 οὐάϊοθ, 4υἱ ἰρβθ ὁοχ ἃ Πυχοῦῖῖ, ἀδβοῦρίιηι 

6586. ΒΕΠ] πὶ [ταοίαπι ὁχ οἰ δἰϊοηθ ΔΙ] ογατῃ Πἰργογαιη γα απ ἀδἰαΓα πὶ 6886 

οἰΐδιη ἰπάθ αἀἰάϊοὶ, φαοὰ ᾳυδο ρμ. 151,11 Μδηροὶο διοίογο οχ Οχοη. (Ὁ]]. 

Νονὶ 143 οἱ Οοἰβιπΐαπο, Ρ. 109,10 111,4. ὁχ Οοἰβ!πΐδηο τοοθρὶ (οἵ, οἔϊδμη 

δἀηοίδιοποβ δὰ 114,19. 200,20), 16 οοιηραγαία βυηΐ, αὐ [Δοῖ]6 οοηϊδοίατα 

᾿ηγ θη ροββθηΐ. οὐ ἴῃ ΟὐἰΪΒ᾽πἶδηο, ααδθ οϑὲ οἷιβ υἱ 88 ἀθϑοῦρεϊ οχ 

γαζίοαπο 380, ἢοο Πθοθββαγῖο βέαξ θη απ οβέ, ἢἶβὶ ἰοτίθ ΜδηροΥ ἴῃ ποὶϊβ 

ΘΥΓαν Ὁ. πθαὰθ ἰσίλαν ααοᾶ Οὐοθοπίδηππι 14 (οἵ, νο]. 1 ρ. Υ 111), τϑοθῃ ἰβδὶ- 

ΤΠ οἱ δα Οαββθιι ἃ ρϑυ ἰπϑηΐθιη, ἢ6. ἰηβριοἰθηάαμη ᾳαΐάθιη ουγανὶ, 4αΪ85- 

αυϑιηῃ Υἱλαρογδοϊν πἰδὶ αὺΐ ἰμΐο 605 80 παπιογατὶ νοἱοί, φαΐ ἰΐα 50 ἱπρθηΐϊο 

αἰ Πἀυπί, αὐ Ρ]ὰ8Β. βρουθηΐ αἰ} 1818. 86. βου ριον θυι5 Δἀ]δίηγοβ 6888. οχ- 

Ρἰβοδηΐθβ 6 ὙΠ Π5Β] τὴ 18. ΘΟ] ΟἾ θα8. θΟπᾶ5. 486 νυἱάθηίαν Ἰθοίΐοηθβ νοὶ] οοη- 

ἰδοΐαγα8 αἀυδ1ῃ 88 ἃΓίθ νοῦ ᾿ηγΘΠΙ ἢ ἴ68. 

Ῥγμπηὰβ ἤθης ᾿ἰἰθταμι, αἱ ἴῃ οἀϊοηθ ῥυϊηοὶρο ἀθοβϑὲ, οχ Α οἀϊάϊε 



ΡΒΟΙΝΒΟΟΜΕΝΑ ΧΙΧ 

Ἠόοθβοθο] (οἴ. νο]. ΤΡ. ΠΧΧΤῚ. ΠΧΧΠΠ), Ἰονίοτα νι [Ὁ γ6 Βιιβία Π , ἴῃ σταν]- 

οὐ θὰ5 σογραρί 6} 15 οπιοηάδηάϊΒ Μδηρσοῖο ταΐηηβ δουΐαπι οὐ [6] ]00 86 

ῬΓΑΘΒ ΕΠ. τηδηῈ πὶ ΘΟΓΓΘΟΙΓ ΘΟ ΠῚ ΤΘΟΘΠ ΒΒ, 1, 86 ΤηΔΓρίηΐ ΔΑ ποηπ.}} ἃ 

Δα Ἰοοῖς, ΗσΘβΟ 61} 6886. ἱπὰθ αὐυοὰ δαράθπι ὁοθηϊθοίαγαο ἴῃ ἨΟΘΒΟΒΟΙ 

οαπίοπθ ἱπνοηϊυπίυγ τοί Οὐἢη σΟμοΙ δ} οἱ οοηῆηιδηΐ δαἀηοίαία δά 

Ρ. 164,11. 189,28, αυδθὸ οὔτ ἴΐδ βἰηΐ, ἴῃ ᾿ἰῦγο ὁ βοηεηῖβ 11, ἴῃ 40 

ΤΠ Ὸ]10 Ρ]αΓ68. ποίδθ τηδγρίηΐ ΔΒρΟΙΒᾶ0. διηΐ, θ88. ΘΟΙΏΠΊΘΙΠΊΟΥΓΘ ΠΟ] αΪ, 

ααΐρρο 4080 ἴῃ οἀϊξίοηο ΠΟΘΒΟΙ ΟΠ γράθδηί. 

ΕῈ ΒΟΜΝΙΙΒ ΠΠΡΕΒ 1. οοὐϊοοα ΜΑ ΟΕ Ὴ Ρ. ᾳυογαη. Ἱποπιοῦὶα 

ἴῃ ἀπδ8 ραγίθϑ ἀϊβοθάϊξ, χυδύιπι ὑπᾶπὶ ΜΊΑ (Ρ7), αἰΐϑγαιθ θαπηααθ Ρδι]Ὸ 

ἀρφέογίογοιη ἃ Ε Ἢ Ρ οἴποία πι. οὐπὶ 1) ρ. 200,13 Ὀγονίογθαλ {ἰτα] απ ἐχ 

τοῦ περὶ ὀνείρων φγϑοῦθδί "), οοάϊοθβ δα ΐο ΠἰΌτο ᾿πβουθαηΐ περὶ τοῦ ϑεοπέμ- 

πτηὺς εἶναι! τοὺς ὀνείρους, ἰΐοπη Α Βοχφαθηζὶ ΠἰΌγο. ΕΌΒΘ 8 ἰθϑίαϊαν ῬΒΠ ΟΠ θα 

ΒΟΓΙρβίββο. περὶ τοῦ χατὰ Μωυσέα (Ὁ Ευ8. δαάἰίαπι}) ϑεοπέμπτους εἶναι τοὺς 

ὀνείρους πρῶτον, δεύτερον, τρίτον, τέταρτον, πέμπτον. δἰααθ 'ρ86 ῬὮΠ]]Ὸ ἰμ εο 

Βυΐὰκ Πἰδγὶ (εἴς ΠἰρτῚ ΠΙ 8. 1) ρτοϊέρίυν 86 ἴῃ ᾿θτο 4] ργαθοθάθθαί δὰ βοιηηΐα 

ἰγϑοίαβεθ, 4086 40 ἰρ80 60 τηἰἐἰηΐαν ἦδ. ἰδπὶ ἴῃ ποβίγο ᾿ἰῦγο ἀἰββϑυῖῦ 46 οἷἱβ 

αϊθ5. Τη6 58 ἰπβεϊποία αἰνίπο ταρία [Γαὐατὰ ργδονάθνο υἱθαΐαγ, ἴῃ Δ] ΐο ΓΟ, 

αὶ βογναίιβ δβί, 46 οἷβ 48 'ρ86. ΒΓ 8680 8ηΠ10}8 νἱἀθαί, 4080 Βοιηηὶᾶ 

δα πος ροβίγοιη μη σΘΏ 118 ΡΟΥἰηθδηΐ, ᾿ρ56 ὃ Ὁ αἰοῖξ οἱ ϑαάθῃηῃ οπηηΐα ἴ00 

᾿θγο οχρ τοαῦ ᾽). ἴδᾶι πὶ πόγαπι ἰγίατη Πθγογαμα ΟΥ̓ ΠΟ πὶ ΠΟΥΘΓΪ ΠῚ, 

Βοηυϊίαγ, αὐ ἀποὸ8 αἱ Γοβίδηξ δα δηΐθ ΠῸ8 δὰΐ ροβὲ ΠῸ8 ροπᾶπλι8. δίααρ 

απ ἴῃ ΘΧρ]σΔη 18 Ἰοοἱβ 5... 85, ὙΘΥΒΑΓ 6880. Π0] ΡῬοβϑίηΐ --- 4υ8 6. ΘΗΪΠῚ 

ὨΔΙΓΔηΪΟΣ ἴῃ ὃ, 5’. βοπηηΐδ οἸηηἶἷα δισιπιοηΐο ὑγίυτη Πόσαι ΠΙΡΓΌΓΕ ΠῚ 

ΟΠ ἰπρηἑαγ, 8118 ΒΟΉ ΠἰΔη ἐΠ πὶ ΘΧΘΙΡ]α ἀοβιιηΐ --ς, δου ἰβδίτηθ ΔΙ Αββθ θαι 

σοῃΐθοῖϊέ δὲ ἀσοβ το] 08. ΠἰθγοΒ ἴῃ. ΡΠ ΟΒΟρΡ ἢ Οσ μη. 6 ΒΟΠΊΏΪΒ 80 θ ἢ {118 

ΘΧΡΟΠΘΠ 8 γογβαΐοβ δ δηΐθ οοίοσοβ ὑγ68 ῬΟΠΘηἄο8. 6586, 4 οὐ ΟΠ 

ΔΡ.ΙΒΒΙ Πη5 οϑὺ οἱ παίασα ΓΟΓΌΤΏ ΘΟΙΠΙΠΠ ΘΠ αἰ, ἴατῃ ἰμἀθ ΘΟ ΓΙ ΌΓ, 

ᾳυρά οἰΐαμη ἀ6 δοίογηϊαίο τηὰυπαϊ οὐ ἀθ οὈγθίαίθ αυδθϑίϊοηθβ ᾿ΐα ῬΒΠ]Ὸ 

ἰγδοίδξ, αἴ ῥγο οἰβοδίαν. ἃ ΡΠ ΟΒΟΡΒΟΓΌΙ 80 πίθῃ 18. ΟΧΡ]οδηἀΪβ οἱ αἰϊαά - 

ἢ 291.8 Ἰοα Φίλωνος οχβίαδι (οἴ, 301,4). 242.,.1 Ἰοιαηὰ ἀθοβί. 943,8. ΠῚ, [α]50 

ἰδιιαὶ ἐκ τῶν ἐν γενέσει ζητημάτων. 

2) νἱαθηΐαγ 6588. Βοιπηἷδ ἀὰδὸ ΑὈΙπΙΟΙ6οῖ ὅθη. 30,8--- οἱ Ταῦδη θη. 51,34 

τὶ ἶθθο παγγδηΐαγ; Υ, ΒΒ ϊθδα, 16 οἰακδεπιεηὶ εἶεα οεμυτες ὧδ Ῥ)ΐον ᾿. 80. 

ὅὴ ρμᾶῦτα οηἶπῃ ἀθ ῬΠΔΥΔΟΠῚΒ βοιηπὶο ἰῃ ἤπο ἀθβιυηΐ, 



ΧΧ ῬΕΒΕΟΙΕΘΟΟΜΕΝΑ 

οδῃ 8, ἔπ δὰ Μοβὶβ ἀοοίγ δι δ ηβοαί. οἱ Βογαμ ἀ6 Βοιη ἢ 18. ΠΠΌΓΟΓΕ ΠῚ 

ἰδοίατα ἰάθο μοὐββί θη ἀθρίογαμάα νἱάθίαγ, ααοὰ ἰπΐοσταμη Ῥοβίάἀοη!ὶ 

ἀοοίτ δι οΧχΧ οἱβ ἀἰβοογοιηὰβ (οἵ, δαἀποίδία δὰ μ. 204,2), 

Οὐτα ἰουί 8, ααθπὶ ἰδία! Μαββοθίθαι εἷθ βοηεπῖΐβ ᾿ἰθοσ, ἃ θη. 20,3 

Ρτοίθοίιβ. οβϑὸ ν᾽ ἀθαίον, ΠΟΥ εὐ πεμέαξοπρ πορεία θη. 11,1-- 22 οχ- 

ΡΙϊοοῖ, τηᾶσιάϊη, ααδὸ ἰηΐον ἤσποὸ ᾿Ιθυὰσ οὐ [ἰδγῸ8 εἷδ βορμιπὶΐβ Ἰηϊαΐ, 

Ἰδουηδπι ἰρ8ὶ ῬΒΠΟΩΪ ὑτθυθηάδηι οἱ ὕθη, 117,28---20.,3. δὴ δὸ ἴῃ ἰηίου- 

Ργοίδηάδ 5. 5, Ομ ἶββα 6880 ποραί Μίαββθυῖθαι, Ρανίοιῃ Ἰδσαηδο ἰτασπιοηΐο 

ὁ ἀθο (6η. 18,2), χφυοά Αὐτηθη δ σοάϊοϊθυβ βογναία πη οϑὲ, οχρ οί 

σθηβοῖ, ἰάρῃῃι ρΡ. 31---3ΞΖ3. ρμοβὲ ᾿ἰθτοβ δ βοηυπΐβ αἸϊοβ Ρ.]Ομ οἱ σοιηηθῃ- 

αν ΠΠΌγῸΒ. ἀθροῦῖββο ἀθιηηϑίγαγο σομαἴι}8 οϑί. 

ΚΝ ΒΟΜΝΙΒ ΠΙΒΕΙ Π. ἶο ΠἸΌΘΓ απ ἀπὸ οοάϊοθ ἃ βογναίαβ δἱΐ, 

Ροβύ ΠΟοβομο πὶ οὐ Μδηροίαμη ἴθ (Ο]] 0 18. τηθηἷβ οὐ βἰρῃ  ποδη 5 

ΒαΡΡΙοη ἀἴβαιθ ᾿ἰδοιιῃ 8.) πο ἰηα 6 δέ ἀπ Ροβαΐββθ πο 8 νἱἀθιηυν, ἰΐ 

ἴδιῆθῃ αὐ πὸ ρᾶῦοᾶ βᾶρδοίουθι5. οπθηἀδηδα π05. ΓΘ] αἶ580, δαὰ τατὸ 

ἴῃ ἰδηΐδ ροηαγία ὁσάϊσαπὶ ἀοβρογαη τη 6880. ΠΟΌΪΒ ῬΘΥΒ Δ ΒΟ ΠῚ 5. βοπιοὶ 

ὨΚ ρ. 399,4. ἐχ τοῦ περὶ τῶν ὀνείρων, 56π|61 ΕἸοτ. [γι τ. 282,8, 9 Ἰδυάδί. 

αἰταὰ μαΐυ8 ᾿ἰδγὶ νοβυσίαμη {τυβέτα αυδοβίνηυβ. οἵ δοιὶ αι οὰπὶ ἀ6- 

[αἶδδοὸ ἴῃ σοΓΡοΥ 8 ΡΠ Οποἶβ, [Ὁ] ἀαΐθιη οᾶϑὰ ἃ ᾿ἰθγαγῖο το οίγρὶ 

οὐ ϊοἶβ ἃ δϑοϊϊα πὶ 6586, ἰη4θ ργοθδίαγ, αᾳυοά πη ᾿ἰδτὶ αυϊάθπι ΠῸΠΊΘΓΙΙΒ 

ἰγαάἀϊίαν οὐ ἰρβ ἢηΐ8 πιυ αἰ. θ8ὲ. ἢθ ΟΥρθηθπη αυΐάθπὶ θ]ὰ8. ὈΓΙΟΓΘ 

ποβίτο ᾿ἰυτῸ Ἰορίββθ, ἢ βοῖοὺ 8ὴ ὃχ ἃ σγϑίΐοηθ, 4υὰ ἴπποὸ ΠἰΌΓα πὶ αὔονί 

(ν. δὰ ρ. 354,1), οἰδποίαίασ. οὰπὶ Δ] Ιογατη ῬΆΠ]ΟΗ 8. ΠΙΘΓΟΓα πα ὑὰτη ἢ αΪ 8 

Ἰοοοβ ΒΟΠΉ 108 [ΟΠ οἶτον οἠημοπάανι Οὐ] ΘΓ ἃ 5. ἴῃ ποίΐβ, 488 Εροϊοβίαθ 

δγδθοῦθ ΟΠ ΘΏ 8. 5018. δά ἰθοῖ τ ὅ), ἀυδ8 Θμθη Δ ] 068 ἴοτο ἰᾶὴ Μϑηρσον 

ἴῃ ἰθχίαηι Βα υ1η τοοΘθὶ δ ν6] ἴῃ σοι θηΐατῖο ργοῦαν. 

ΟΡ θΟΌαπὶ ἯΥ Ππιουϑάουῇιὶ 

τι. ϑορίοιῃ θυ! ἃ. ἢ. 5, ΠΧΧΧΧΥΗΙ. 
Ρ. ΜΈΝΡΙΑΝΟ. 

 Τοσοηΐοβ τη ῃ 08. 6580 ν6] 1 οἷ8. ἸΟο15, Ὁ] βραί αν Ὑ61 πατηθγατη Εἰ γαγατη ἰὴ 

Α οἴ ϑϑιιὰ ἤθη δα ποίαν τι, πὶ σοῦΐοθ Ἰδοῦηδο γοβιϊσίαιη ΠΟῚ 6580, 561 πὸ5 ᾿Ἰδοσπϑιῃ 

Βίδ 1588. 
3) 1 ἱπαᾶϊοῖθ8 Οοἰθιογία8. Ἰοσο8 ῬΆΪΠΪΠΟΠΘΟ5, απο5 ἀδἰδ οσοϑδίομς ἰγβοίαν!ϊ, Θπυτηθγαῖ, 



ΑΘΘΕΝΌΔ ΕἸ ΟΟΝΕΙΘΟΕΝΘΑ. 

(Ο]]δτἰοηθιι αύδιῃ ἰδοῦ ΟἾν, Ἐγ, Μαιμδοὶ οοά οἰ Ῥοίγορο! ἴδῃ οα πὶ 
ΑἸΠΠ5. τ} 15. ΠΠ ΓΒ. οἰ υβάοπι Ἰηδη ΒΟ ρ Ϊβ πη βογναῦὶ ἴῃ ΓΙ] οἰ θοᾶ 
Αοδάοθηηϊδα Ῥοίτορο ἴδηδο θοοϊ δβἰ αβίϊοαο (οστ βοάοχαθ) σου ογοι πιὸ [δοὶΐ 
Ν, ΟἸΑθΟΚονΒΚΥ, ῥγοίρββου Ῥϑίγορο! δη 8 (Υ. νο]. 1 ρ. ΧΥΠ). οδὲ πη8. 
πο. 353. [0]. 38 ἴὴ 45, ουἱϊ ἰπβοῦρία πη θὲ: οΥ γα Ἰθοϊοθ8. 6Χχ οὐ ἶοο 
Ῥειγορο! δηο δὲ ῬἈΠΟη θη“. οἵ. οἰΐϊδπὶ ΟἸοββίυβ ἴῃ ϑθοθοα θ᾽ 8 Νριιοβ 
Ατομῖν {. ΡΒ]. ἃ. Ῥαρά. ΠΠ 3 (1828) μ. 81. 

Ῥ 1ἷἴπ ἀρράγαίυ δὰ {αἰ πα 86Γ18.: τομῆς οἵη, ΟΥΡ, δὰ Ἰΐη. 8. 4. βογῖθ.: λογίου τοίουτου ΒΔΡ 
16,16 οοτγ. πατρός" " 

36,18. οοττ, ἐθέλουσιν (Εἰς ῬΔρ). 

48.16 ἴῃ δρρδγδία βογὶθ.: ἔχαστον ῬΔρ οοὐα. 

600,06 ἴῃ ἀρρᾶγαίῃῃ σοῦγ. πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. 
62.4. ἐστ ἀ6]. 

82.138 μιχρότατον Υἱά, 5βοτγὶ. 
99.13. δοττ. τρία, 

5.5 δὲ {δύο) ςοηϊοῖο, 

101 πὰ ρῥγίμα ᾿ἰηθα ἰοβιϊ πη ηϊογι πὶ οοτγ. ῶ.---ΤῸ},14, 

111,1 τὸν) αὐστηρὸν οοηὶ. [916]8. 

Ε12.11 ἡγεμονικὰς (οὐσίας) πῦπο σοπίοίο (οἷ, ὃ 100). 

119,2.-τὰ δᾶθο βιιηΐὶ γοῦθᾶ Ηϊεγοη νι ἐπ Απιος οδρ. 3,9; (οὐταο φυοαὰδ οἷλι8. αμδβὶ 

ΠΌδΓΟΙβ ἈΛΌΟΥΙΒ Ὁ ΓΙ 581 186 δ΄ 40 [οΟΥ Ββίτηδθ. Θχ οὐΐυ8 νος Όυ]ο Ρ 10, νἱγ ἀἰβογ- 

εἰββτη}8 Ηδθτγδθότπ), ἔβδα ἈρρΘΙ] δία) ραϊαὶ δρύϊνον, ἃ ο8ὶ ἀυογοίηαπι οἱ 

το ογθατῃ; ᾿ἰσοῖ οἱ Εβδι ροβϑὶξ ποίημα, ἰὰ ο8ι ἰδοίαγα ἰριο! ]οσὶ, αὐ δά τολὶὰ 

ΟΡότγᾶ τοίθγα γ, 

121,19 οοαιῦα 66]. 

134.15 οοττγ. λόγῳ. 

145,6 οοτγ. τελειοῦσϑαι; πάλιν, εἰ δεῖ. 

120,3. δοττ, δ᾽. 

153.1 φοττ, ἀμυνομένων. 

128,9 δοττ. λέγεσθαι; 

159,20 οοττ. δόγματος, 

105,19 γνοϑί ἀκόλαστον (γροίθίαδο ογγογο ἰηϊογοίαϊ ἢ μὴ δειλὸν. 



ΧΧΠ ΑΡΡΕΝΌΑ Εὖ ΟΟΒΕΙΘΟΕΝΡΑ 

100,»2. φοτγ, πίπτει. 

101,31.-.--1608,3 εἴ, Ηϊεγοηνηιΐ φιασεὶ. ἐπ Οὗεη. Ὁ. 20, 37 Ζναγ., ἱπρνίπιϊε προ τηἰταπά μην, 

{πᾶγο, ὁ ἀρ Οτᾶθοοβ οἱ πὸ8 ἃ {ἰογα υἱθθαίαγ δα ἰΐα, πὸβ πὸ {Π| γαῖα 

Βοῦταθδιῃ δα ἀἰΐαπι αἰ Χο ι8.... «᾿ς, οτδηΐ αἱ ρυΐίαπὶ ρυϊπιυπι ϑὅδγδπ) ΡῸΓ 

ὑπὰπὶ Εὶ βοιρίατῃ ἔαΐβ8ὸ οἱ ροβίθα οἱ δἰίθγιιπι ἢ δαἀάϊίυιη..... 

181,36 σοτγ, ἦ. 
188,21---ϑά οἵ, ΕἸΐας ὕει, δόντες π΄ ατεέσον. Νας. ΔΠρηο ΧΧΧΥῚΙ 60]. 912): χατὰ 

τὸν “Ἑβραῖον Φίλωνα οὐχ ἔστιν ἀρτίπους ἡ ἐν ϑνητῷ τῷ σώματι---χαὶ ἐπέσκαζε.-. 
ὁ δὲ μηρὸς γενέσεως σύμβολον, ἐπεὶ τὸ παιδοποιὸν μόριον περὶ τὸν μηρόν ἐστιν. 

17.106 ΟἸΧΧ πὰπὸ ἀπ᾽ αὐτῆς ρτο ἀπ᾽ αὐτοῦ οσοπΐοῖο, φαΐ ἀθ βοιηπ. ΠῚ ὃ 11 ἀπὸ τῆς 
σεμιδάλεως ΒΟΥΙΌΪ, 

900,17 οοτγ. Αβραάμ." 

902,21 πὶ ἀρραγαία δαδοηάπ οϑὲ ἡλιαχαῖς ἢ σεληνιαχαῖς Β 
201,23 ρτϑϑῖονυ. Αὐ βέοπϑηι σοπίογοπα πὶ ογαὶ Τ᾽ ΘΟργαβεὶ Δρορμίδοστθα δρυὰ (ἴς, 7 56. 

1Π 09 (εἴ. 1,δουῖ. Ἰῖοσ. 40, 41): ΤῊΘΟρὈταβίιβ του 6 8 δοσῦβαθδο πδί ΓΒ 

αἰοίταγ, αυοὰ.. , ποιπϊπίθαβ, αυοτγιη τηᾶχίτηθ Ἰῃ οί 55οῖ, ἰδ οχί σιιαιη Υἱ ἃ πλ 

ἀοαϊββοι,,, αὐθγοθδίυγ ἰρίξατ 86. απ, οατα 1|1Δ νἱάθγο σοθρ ββοί, θχϑιϊησαὶ. 

25,20 σοιμηδ ([6]. 

21}.12 ἄλλην σοηϊεῖο. 

290,1--- 8. σοι ραν ΟἼεῃ. Ῥγοίγ, ἃ 69. ὁ δὲ ἱερὸς ὄντως Μωυσῆς οὐχ ἔσται", φησίν 
(εουΠγπιδὶ Ἰοσι8 ὈΪΟ] ᾽σι8. δἀἀἰδιηθηΐα ἨΟΘΒ. 61}, βοὰ δάάίίαγ ἴω. ὅ ἀλλ᾽ ἣ 

Δηΐο στάϑμιον) ... στάϑμιον χαὶ μέτρον χαὶ ἀριϑμὸν τῶν ὅλων ὑπολαμβάνων τὸν 

ϑεύόν.... τὸ δὲ μόνον δίχαιον μέτρον ὁ μόνος ὄντως ϑεός ... μετρεῖται (μετρεῖ 

τεῦ) πάντα χαὶ σταϑμᾶται, οἱονεὶ τρυτάνῃ τῇ διχαιοσύνῃ τὴν τῶν ὅλων ἀρρεπῶς 
περιλαμβάνων καὶ ἀνέχων φύσιν. 

ασσοηΐαθῃ ρᾶῦσα νἱ ἴα Οὔ 8], 



ΙΝΌΕΧ ΒΙΘσΠΟΝΌΜ 

ῬᾺΡ τα. ρΆΡΥΓῸΒ 

ΝΜ -- αυγοηίίδηυβ Χ 20 

[ ψαιοδπο- ΡαἸδι 5 στ. 248 

᾿μαυτουϊ απ ΧΧΧΥ 10 

Α τ-ῷὋ} Μομπδοθῃβὶ5 στ. 459 

Β τό» νοποίυβ στ, 41 

Ο - [δυγ. Χ 23 

Η -- γρϑηοίυβ ρτ. 40 

Ρ --ςΞ Ρεϊγορο!δῆυβ ΧΧ ΑΔ] 
Ι, τὸς Ραγβίπυ8 σὺ. 499 

Ν το Νρδρο! δῆ ΠΠ Ο 32. (ρχοογρίδ) 

Ὦ το ϑὅδογᾷ Ῥϑγδ! θα 

0 -ΖἪ. Οὐ βιίδηυβ 270 

ΠΚ - ναι οδηι5 στ. 1529 

ὮὨΡ - Ῥαγβίπυβ στ. 928 

ὮΜ - ἬἜ᾿ οποία στ. 188 

ὈῈ τῷ Ἰξυροίασα!ἶπι5 (Βογοὶ ποπβὶβ ΡῈ}. 1450) 

1, τος Πιδυγοης πη ΠῚ 22 

ὈΥ̓͂ -ςΞ ναίίοδηυβ στ, 1290 

ΠῊ -- Ηἱογοβο! γι ἴδηι [Ὁ 
Τώγη. τὸ. Τ᾽ ΓΠΘΌι8 

Μδηρ. τα ΜΉ ΡΟΥ͂ 

Ἡοοποἢ. τα ΠΟΘβο 6] 

Υ - Ἰοοῖῖο γυϊσαία 



ΦΙΛΩΝΟΣ 

ΠΕΡῚ ΤΟΥ͂ ΤΙΣ Ὸ ΤῸΝ ΘΕΊΩΝ ΕΣΤΙῚΝ ΚΛΗΡΟΝΌΜΟΣ 

ΚΑΙ ΠΕΡῚ ΤῊΣ ΕἸΣ ΤᾺ ΙΣᾺ ΜΑΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΤΌΜΗΣ 

» 412 ΜΝ. (1.9) Ἔν μὲν τῇ πρὸ ταύτης συντάξει τὰ περὶ μισϑῶν ὡς ἐνῆν 1 

ἐπ᾿ ἀχριβείας διεξήλθομεν: νυνὶ δὲ πρόχειτα! ζητεῖν, τίς ὁ τῶν ϑείων 

πραγμάτων χληρονόμος ἐστίν. ἐπειδὴ γὰρ ϑεσπισϑέντος ὁ σοφὸς ἤχουσε 9 

λογίου τοιούτου" ὃ μισϑός σου πολὺς ἔσται σφόδρα“, πυνθάνεται 

85 φάσχων: δέσποτα, τί μοι δώσεις; ἐγὼ δὲ ἀπολύομαι ἄτεχνος. ὁ δὲ 

υἱὸς Μασὲχ τῆς οἰχογενοῦς τοὺ οὗτος Δαμασχὸς ᾿Ελιέζερ“, χαὶ πάλιν 

»ἐπειδὴ ἐμοὶ οὐχ ἔδωχας σπέρμα, ὃ ὃὲ οἰχογενὴς ἀοὐ χληρονομήσει με“ 

(ἄφη. 1, 1---ὁ). καίτοι τίς οὐχ ἄν τὸ τοῦ χρησμῳδοῦντος ἀξίωμα 3 

χαὶ μέγεϑος χαταπλαγεὶς ἄφωνος χαὶ ἀχανὴς ἐγένετο, χαὶ εἰ μὴ διὰ 

10 δέος, ἀλλά τοι τῷ περιχαρεῖ; ἐπιστομίζουσι γὰρ ὡς αἱ σφοδραὶ λῦπαι, 

χαὶ αἱ ὑπερβάλλουσαι χαραί. διὸ χαὶ Μωυσῆς ἰσχνόφωνος ὁμολογεῖ 4 

χαὶ βραδύγλωσσος γενέσϑαι, ἀφ᾽ οὗ ἤρξατο ὃ ϑεὸς αὐτῷ διαλέγεσθαι 

φύλωνος Ρᾶρ: φίλωνος ἰουδαίου ΑΒ, τοῦ αὐτοῦ Ρ,. οἵη. ΟΟἩ ἐστιν Ρὰρ Εἰι5: 

πραγμάτων ὁ. χαὶ περὶ - τομῆς οἴη. ΟΡ χαὶ] ἢ Ρὰρ 5 

εἰς τὰ ἴσα Ῥὰρ Ετ8: ἴσα σομα. 1 συνταξει Ῥᾶρ: βίβλω ὑοὐὰ. τα περι 

Ῥὰρ: περὶ οσοαά, 3 νυν Ρὰρ ζητεῖν οἴῃ. Ρδρ ἢ, 4 ϑεσπιίσϑεντος (ὁ 

αὐά. ὁχ οοὐ.) σοφὸς ἤχουσε λογιου Ρὰρ: ϑεσπισθέντος λογίου τοιούτου ὁ σοφὸς ἤκουσεν 

οοάα. ἤκουεν Α ἀ εσται Ρὰρ: οἵη. ὁοία. ὦ δεσποτα τι μοι ΡΔρ: 

τί μοι, δέσποτα σοὐα, απολυομαι Ῥᾶρ: ἀπελεύσομαι οοὐά, θ. Μασεχ Ρὰρ 

(ίαπρ.): μου ὁ ἐχ σοὐὰ. οἰχογενους Ῥᾶρ: ἱχέτιδος Ὁ, οἰχέτιδος οοἰοτὶ μου 

οι. ἃ χληρονομήσει (χληρονομήσειέ Ὁ) μὲ ἀἀ. ροβὶ μοὺ οοὐὰ., οα]. ΡΔΡρ Ἵ δὲ 

οἴη. Ῥὰρ (ργοῦας (ὉΠ) 9. εἰ χαὶ ΟΔΒ 10 αἱ οἴη. ΟΛἢ 11 αἱ Ρὰρ Ν: 

υτη. οοεἰο Μωσῆς ὁοοὐα. Ν 11.192 χαὶ βραδύγλωσσος ὁμολογεῖ ἰγᾶηβροβ. οὐ. Ν 

8 .-- 2.4. καίτοι --- φιλοσοφοῦντα Ν [0]. 10. 

ῬΒΠοΩΐΦ ὀρέγα νοὶ. 11], 1 



2 ΡΗΙΠΟΝΤΒ 

(Εχοά. 4,10). καὶ ἀψευδής ἐστιν ἢ τοῦ προφήτου μαρτυρία" τότε γὰρ 

εἰχὸς τὸ μὲν φωνητήριον ὄργανον ἐπέχεσϑαι, τὸν δὲ χατὰ διάνοιαν 

λόγον ἀρϑρούμενον ἀνυποτάχτῳ φορᾷ χρῆσϑαι, νοημάτων οὐ ῥημάτων 

ἐπάλληλα χάλλη ωξετ᾽ εὐτρόχου χαὶ ὑψηγόρου δυνάμεως φιλοσηφοῦντα. 

Ὁ ϑαυμάσιοι δὲ ἀρεταὶ ἦ τε εὐτολμία χαὶ ἢ ἐν τῷ δέοντι παρρησία πρὸς ὃ 

τοὺς ἀμείνους, ὡς χαὶ τὸ χωμιχὸν ἀψευδῶς μᾶλλον ἢ χωμιχῶς εἰρῇσϑαι 

δοχεῖν 

ἄν πάνθ᾽ ὁ δοῦλος ἡσυχάζειν μανϑάνῃ, 

πονηρὸς ἔσται" μεταδίδου παρρησίας. 
0 (2). πότε οὖν ἄγει παρρησίαν οἰχέτης πρὸς δεσπότην; ἄρ’ οὐχ ὅταν 10 

ἠδιχηχότι υὲν ξαυτῷ μηδὲν [ συνειδῇ, πάντα δ᾽ ὑπὲρ τοῦ χεχτημένου μ. 4141} 

1 χαὶ λέγοντι χαὶ πράττοντι; πότε οὖν ἄξιον χαὶ τὸν τοῦ ϑεηῦ δοῦλον 

ἐλευϑεροστομεῖν πρὸς τὸν ἕαυτοῦ τε χαὶ τοῦ παντὸς ἡγεμόνα καὶ 

δεσπότην ἢ ὅταν ἁμαρτημάτων χαϑαρεύῃ χαὶ τὸ φιλοδέσποτον ἐχ τοῦ 

συνειδότος χρίνῃ, πλείονι χαρᾷ χρώμενος ἐπὶ τῷ ϑεράπων ϑεοῦ γενέ- 15 

σϑαι, ἣ εἰ τοῦ παντὸς ἀνθρώπων γένηυς ἐβασίλευσε τὸ ἧς διυοῦ χαὶ 

8 θαλάττης ἀναψάμενος ἀχονιτὶ χράτος; τὰς δὲ φιλοδεσπότους ϑεραπείας 

χαὶ λειτουργίας τοῦ ᾿Αβραὰμ διασυνίστησιν ἀχροτελεύτιον λογίου τοῦ 

χρησϑέντος αὐτοῦ τῷ υἱεῖ’ ,δώσω σοι χαὶ τῷ σπέρματί σου πᾶσαν τὴν 

γῆν ταύτην, χαὶ ἐνευλογηϑήσονται ἐν τῷ σπέρματί σου πάντα τὰ ἔϑνη 30 
ὌΨΑ - » ϑ᾽ » { Φ ἊἋ 3 ᾽ ’ -ω κ᾿ ΟΨΕ τῆς Ἰῆς, ἀνϑ᾽ ὧν ὑπήχουσεν ᾿Αβραὰμ ὁ πατήρ σου τῆς ἐμῆς φωνῆς, 

.-- ἐστι Ῥὰρ ὃ ἀϑροούμενον ἡ 4. ἐπάλληλα) ἀλλ᾽ ἐπάλληλα ΟΑΒ 
αἱ ἀρεταὶ ΑΒΗΡ τωι Ῥὰρ: οἵ. οὐ. ἱ ὅοχει Ρὰρ 8 ἡἠσυχάζη 

Ρ, ἡσυχάζων ν μανϑάνει Ρ 9. μεταδιδου Ιδρ: μεταδιδοὺς ΠἩΡ, μὴ μεταδι- 
δοὺς ΟΔΒ 10 οὐχ] οὖν οὐχ ΟΑ 11 ἠδιχηχότα Ι, μηδὲν) οὐδὲν ΔΒ 

συνήδει 6", συνίδη ΗΡ δὲ οοὐὰ, 12 χαὶ πράττοντι οἵη. Ὁ", 

καὶ οἴῃ. })}}» τοῦ ϑεοῦ ἑὁοάή, 1): ϑεου Ῥδρ 19. τε Ρὰρ 9: οπῃ, οοσὰ, 

18. 14 δεσπότην καὶ ἡγεμόνα 1} 14. ροϑὲ ἁμαρτημάτων δά. τε Ρὰρ χαχαϑαρευη 

Ραρ, χαϑαρεύοι Ὁ) ἐχ τοῦ] αὐτοῦ 9}. 15. 10 χρίνεσϑαι ϑεοῦ (οι. πλείονι --- 

γενέσϑαι) ἃ ϑεου γενεσϑθαι Ρᾶρ: γενέσθαι ϑεοῦ οοὐ. ἢ Ιθ ἣ εἴ ἧς ἡ 

6'Ρ(1")), ἧς ὁ 63 ἐβασίλευσεν Ρὰρ ὈἹ, τὸ οἵη. ΟΔΒ 11 ϑαλάσσης 

ΟΒῊΡ ἀχονιτὶ Ρ: αχονειτι Ρᾶρ, ἀχονητὶ ΘΗ, ἀπονητὶ ΔΒ φιλοδεσπο- 
τας Ρὰρ 17. 18 ϑεραπειας χαὶ λειτουργίας Ῥδρ: λειτουργίας χαὶ ϑεραπείας ἑοαὰ. 

ῷν 

18 “Ἀβραὰμ ΑΒΗΡ ἷς εὐ 8860 }15 λόγον Β, λοῖ" Δ 20 ἐνευλογηϑήσεται τὸ 
σπερματι ΡὰΡ 21 ἐπήχουσεν ΟΑΒ 

8. Μεπαπᾶον ἔγρ, 910 ((σπηίσογιπι ΑἘΠΟογατα. ἔγασαν. οἱ. Κοοκ ΠῚ 107). 10--τὸ Ρ 

[οἱ. 200 (Πα. ποὸπ ἰηαϊοαὶ Ἠδεγίβ μ. 91) 1» [0]. 121.- Φίλωνος ἐχ τοῦ τίς ὁ τῶν 

ϑείων χληρονόμος: πότε (τότε [}1.)} ἄγει παρρησίαν --- ἐβασίλευσε. 



ΟΥΙΒ ΕΗ. ΙΝ. ΒΈΒΕῈΒ 3 

χαὶ ἐφύλαξε τὰ προστάγματά μοῦ χαὶ τὰς ἐντολάς μου χαὶ τὰ διχαιώματά 

μοῦ χαὶ τὰ νόμιμά μου“ (θη. 326, 3---ὃ). μέγιστον δ᾽ ἐγχώμιον οἰχέτου 9 

υαηδενὸς ὧν ἄν προστάξῃ ὃ δεσπότης ὀλιγωρεῖν, ἀύχνως δὲ χαὶ φιλοπόνως 

ὑπὲρ δύναμιν πάντα σπουδάζειν αἰσίῳ γνώμῃ χατορϑοῦν. (3.) εἰσὶ μὲν οὖν, 10 

ὃ οἷς ἀχούειν ἀλλ᾽ οὐ λέγειν ἐμπρεπές, ἐφ᾽ ὧν λέγεται ,σιώπα χαὶ ἄχους 

(θαι. 21,9), πάγχαλον παράγγελμα. ϑρασύτατον γὰρ χαὶ λαλίστατον 

ἀμαϑία,. ἧς πρῶτον μέν ἐστιν ἄχος ἡσυχία, δεύτερον δὲ προσοχὴ τῶν 

ἄξιόν τι προφερομένων ἀχηῆς. μηδεὶς μέντοι νομισάτω τοῦτ᾽ αὐτὸ 1] 

μόνον ἐμφαίνεσθαι διὰ τοῦ «σιώπα χαὶ ἄχουε“, ἀλλὰ χαὶ προτρέψασϑαι 

1ὸ δυνατώτερον ἕτερον. οὐ γὰρ παραινεῖ μόνον γλώττῃ σιωπᾶν χαὶ ὠσὶν 

ἀχούειν, ἀλλὰ χαὶ Ψυχῇ ταῦτα παϑεῖν ἀμφότερα. πολλοὶ γὰρ ἐπ᾽ 19 

ἀχρόασιν ἧχοντές τινος οὐχ ἐληλύϑασι ταῖς διανοίαις, ἀλλ᾽ ἔξω πλανῶνται 

χαὶ μυρία περὶ αυρίων ἑαυτοῖς διεξέρχονται, τὰ συγγενιχά, τὰ ὀϑνεῖα, τὰ 

ἴδια. τὰ δημόσια, ὧν εἰχὺὸς ἣν ἐν τῷ παρόντι μὴ μεμνῆσθαι, πάνϑ᾽ ὡς 

12. ἔπος εἰπεῖν ἑξῆς συναριϑυούμενοι, χαὶ διὰ τὸν ἐν ἑαυτοῖς πολὺν ϑροῦν ἀδυνα- 
τ τὰ 

τηῦσι τοῦ λέγοντος ἀχροᾶσϑαι" λέγει γὰρ ἐχεῖνος ὥσπερ οὐχ ἐν ἀνϑρώ- 
" 

1 εφυλαξεν Ρὰρ 1. 23. χαὶ τὰ διχαιωματα μοῦ χαὶ τὰ νομίμα μου Ρᾶρ: χαὶ τοὺς 

νόμους μου (μου ὁπ. Ρ) χαὶ τὰς χρίσεις οοσά. 2 δὲ ὁοθα. ὃ. οἰχοδεσπότης ἢ 

Ἀπίοπ. δὲ οἵα, ἅ αἰσίω Ρὰρ ἃ Απίοη.: αἰσία ΠΡΌ, αἰδεσίμω ΟΛΔΒ 

εἰσιν ΡᾺΡ ὃ ἐμπρεπές Ρὰρ Ὁ): εὐπρεπές οοσά. ἐφ᾽ ὧν) ἀφ᾽ ὧν Π,Β, ἄφρον Πκ 

Ῥοξὶ λέγεται 80}. παρὰ τοῦ νομοϑέτου ΠῈ ΠΗ ᾿ΠΠΒ πᾶν χαλὸν ἢὉ ϑρασυτατον 

γὰρ χαὶ λαλιστατον Ῥὰρ : ϑρασύτατον γὰρ χαὶ ἀχαλλέστατον 1), κάχιστον γὰρ καὶ ϑρασύτα- 
τὸν ςοὐά. 1 μοβὶ ἀμαϑία τά, ἄριστον δ᾽ ἡ εὐμάϑεια ΟΛΒ, πισ. Ρ’ ἧς} 
ἴ, ἐστιν] ἐστὶ λυσιτελέστατον Ὁ αχὸς ῬΔΡ (οοπὶ, Νίδηρ,): ἀχοῆς οοὐά, ἢ 

8 ἀξίων ΠΗ προφερομένων ἀκοῆς βογίρδὶ: φερομενων ἀχοης ὕΔΡ, προσφερομένων 

ἀχοῦ 0, προσοχῆς προφερομένων ἃ, ἀκοῆς {προσοχῆς Α) προσφερομένων οοίοτγί, ἃῃ1θ 

ἀχοῖς ταϑβ. ἴὼ 1 τοῦτο οοαὰ. "Ὁ αὐτῶ (ΘῊΡ, οι. ἢ ἅν. 10 ἀλλὰ -- 

ἔτερον] πᾶν χαλὸν παράγγελμα ὈῈ 9. προτρέψαι ΑΒ 10 ἕτερον] ἕχαστον ΑΒ 

γὰρ οὐ. Ρὰρ γλωττη Ρὰρ ΠΗ; γλώσση ὁοσά, ὈᾺ Ἰλώσση μόνον ΑΒ 
11 τῇ ψυχῆ ἀμφότερα παϑεῖν Ὁ μαϑεῖν α 12 ἥχοντος ΠῈ εληλυϑασιν 

Ρὰρ 13 αὐτοῖς Ὁ, ἐν ἑαυτοῖς ΠΗ 13---1ὃ τὰ συγγενιχὰ --- συναριϑμούμενοι 

οὗν. Ὁ 14 τὰ δημόσια 5ογίρδῖ: τὰὰ πὶ δ π|. ὀναηϊάδας Ρᾶρ: οἷ. εοα4., τὰ 
χοινὰ σοηΐ, (δη 14 πανϑ᾽ Ῥὰρ: πάντα (ΠΡ, πάντως ἃ ΟΛΒ 15 εἰπεῖν) 

εἶναι ΡΓΠ) εξη Ρὰρ ἐν οἷ. αὶ εαυτοῖς Ρὰρ ΠΗ; ἑαυτῆς ἢ, αὑτοῖς Η", 

αὐτοῖς σοῖοτὶ ΠκΚ 16 ἀχροάσασϑαι ἢ ἐχεῖνος οὐχ ὡς ἐν ἀνθρώποις, ἀλλ᾽ ὡς ἐν ἢ 

3-- ὨᾺ [0], 1ὅϑν. Απίοῃ. ΜοΙ. ΠῚ 38. το]. 100 Φίλωνος: μέγιστον ἐγκώμιον --- κατορϑοῦν. 

4-4.3 ΠΕ (0]. 44ν΄. Φίλωνος τίς ἐστιν ὁ τῶν θείων χληρονόμος Ὴ [0], 139. Φίλωνος: 

εἰσὶν οἷς ἀχούειν --- ἀκοαὶ δὲ οὐχ εἰσίν (ΠῊ 11π. 4.1 ἀψύχοις ἀθ51 10). 4--6 1. 

ἴο!. 127τ Φίλωνος ἐχ τοῦ περὶ χοσμοποιίας: εἰσὶν οἷς -- πᾶν χαλὸν παράγγελμα" ἀμαϑίᾳ γὰρ 

συμφέρον ἡσυχία. 

1 



4 ΡΗΠΠΌΝΤΙΒ 

ποις, αλλ ἐν ἀψύχοις ἀνδριᾶσιν, οἷς ὦτα μέν ἐστιν, ἀχοαὶ δ᾽ οὐχ 

18 ἔνεισιν. ἐὰν οὖν μηδενὶ τῶν ἔξωϑεν ἐπιφοιτώντων ἢ ἔνδον ταμιευο- 
μένων πραγμάτων ὃ νοῦς ἀξιώσῃ προσομιλεῖν, ἀλλ᾽ ἠρεμίαν ἀγαγὼν 

χαὶ ἡσυχάσας πρὸς τὸν λέγοντα ἑαυτὸν ἀποτείνῃ, σιωπήσας χατὰ τὸ 

Μωυσέως παράγγελμα δυνήσεται μετὰ τῆς πάσης προσοχῆς ἀχροάσασϑαι, ὅ 

11 ἑτέρως δ᾽ οὐχ ἂν ἰσχύσαι. (4). τοῖς μὲν οὖν ἀμαϑέσι συμφέρον 

ἡσυχία, τοῖς ὃὲ ἐπιστήμης ἐφιεμένοις χαὶ ἅμα φιλοδεσπότοις ἀναγχαιότα- 

τῶν ἢ παρρησία χτῆμα. λέγεται γοῦν ἐν ᾿Εξαγωγῇ" οχύριος πολεμήσει 

ρ ὑμῶν, χαὶ ὑμεῖς σιγήσετε“, χαὶ χρησμὸς εὐθὺς ὑπόχειται τοιύσδε" 

»χαὶ εἶπε |[ χύριος πρὸς Μωυσῆν" τί βοᾷς πρὸς μὲ“ (Εχοά, 14, 14. 15); ν. 419 

δέον χαὶ σιωπᾷν τοὺς μηδὲν ἄξιον ἀχοῆς ἐροῦντας χαὶ λέγειν τοὺς 11 (Ὁ). 

ἀλλὰ χαὶ μετὰ χραυγῆς μείζονος ἐχβοᾶν, οὐ στόματι χαὶ γλώττῃ, δι᾿ 

ὧν ἀέρα λόγος ἔχει σφαιρούμενον αἰσϑητὸν ἀχοῇ γίνεσθαι, ἀλλὰ τῷ 

παμμούσῳ χαὶ υεγαλοφωνοτάτῳ ψυχῆς ὀργάνῳ, οὗ ϑνητὸς μὲν ἀχροατὴς 19 

1Ὁ οὐδὲ εἰς, ὁ δὲ ἀγένητος χαὶ ἄφϑαρτος μόνος. τὸ γὰρ νοητῆς ἁρμονίας 

εὐάρμοστον χαὶ σύμφωνον μέλος ὁ νοητὸς μουσιχὸς μόνος χαταλαβεῖν 

ἀνδράσιν ΟΑΒ εστι Ῥὰρ, εἰσίν δὲ οοὐά. Ὁ 2 ἔνεισιν] εἰσίν ἢ) Ροβὲ 
ξωϑεν διὰ, τῶν ΟΔΒ ὦ ἠρέμιον ἃ ἀνάγων ΟΑΒ, ἀναγαγὼν ἃ ἃ ἑαυτὸν 

ἀποτείνῃ διΐθ πρὸς ἰγᾶηβθροβ. οσοσά. ἡ, ὃ χατὰ --- προσοχῆς οἴη. ῬΔΡρ ὃ Μω- 
σέως οοὐά. ακροασϑαι Ῥὰρ 0 εταιρων Ρᾶρ, ἑτέρων 1 δὲ οοαα. 

ἰσχυσαι ῬΔρ: ἰσχύσει Η, ἰσχύση οοἰοτγὶ ἢ δὲ Ῥὰρ δ: δ᾽ σοίοτῖ φιλοδεσπό- 
ταις ὦ 8 χτῆμα οὐ. Π οὐν Ρὰρ ἐξαγίωγῇ) Ῥὰρ (εἴ. τἀθυ] τη 

Ροιοίγ ρίσδι ἀρυ 5. Πρ  ἴατη, ααΐ ποὴ τοῖο ἰοσὶς εξαρω): ἐξόδω οοὐά. 9 ὑμῶν Ρὰρ 

ΡΗΠ: ἡμῶν οοίοτὶ σιωπησεσϑε Ρὰρ 10 εἰπεν ἂρ Μωσῆν ΘῊΡ 

βοα Ρὰρ 12 ἐρῶντι ἑοηϊ. αηρ. ϑείω Ῥὰρ (ἰἀοιη ἰρβὸ σοηἰθοθγαπ))}: ϑεῶ 
ἑοαα, συνηρεμουντα ΡΔρ, συνηρεμοῦντας οοηϊ. ΟΠ ἢ 1 ψυχῆς Ρὰρ: φωνῆς 

οὐὐα, 10 οὐδεὶς 1," ἀγέννητος οοὐά, (ΡΔρ 7) μόνον Ὁ 

10 Οτίρεπῖβ ἔταρίη. οχ οοάϊοθ αὔογὶ Μδῦρ.: χαὶ Μωυσῆς ἐβόα σιγῶν, καὶ προσευχομένῳ 
χατὰ διάνοιαν ὁ ϑεὸς ἔφη" τί βοᾷς πρὸς μέ, Οτὶφ. Πῶοιι. πα Εποά, ΚΥὶ 4 μ. 146: ἀαυοιποίο 

Οἰαπηαῖν π}} ἃ οἷκβ νῸΧχ οἰδιηοῦὶβ δι Πγ., οἱ ἑαιηοπ αἴοὶς δὰ δα ἀθυβι 4] ἃ Ο] ἃ Πὴ ἃ 5 

πα το νοι βεῖτγο, ἀποιοίο 5ϑηοῖ β'πο νοσο οἰαιηαηξ δὰ ἀθιμ ... ΡΘΓ 5] μι ἴα 

βαποίογιτη. Οἰαιογ δι τὰγ, (Ὀπυηεη, ἐπ ἰοαπη. ἘΠῚ 10. ». 119: ἐὰν δὲ μὴ (μὴν ὁοπίοϊο) 

παντελῶς ἡ ἡ νοητὴ τῶν εὐχομένων φωνὴ μεγάλη χαὶ οὐ βραγεῖα, οὐδὲ ἂν αὐξήσωσι τὴν 

βοὴν χαὶ τὴν χραυγήν, ἀκούει τῶν οὕτως εὐχομένων ὁ ϑεὸς ὁ λέγων πρὸς Μωσέα" ,τί 
βοᾷς πρὸς μέ“: οὐκ αἰσϑητῶς βεβοηκότα --- οὐ γὰρ ἀναγέγραπται τοῦτο ἐν τῇ Ἐξόδῳ ---, 

μεγάλως δὲ τὴν ἀκουομένην μόνῳ ϑεῷ φωνὴν βεβοηχότα διὰ τῆς εὐχῆς. εἴ. Τποοἀογεοίυτῃ 

ἰὼ ρβϑ]1η. ὃ, 2 (ρ. 6035). 



ΟΥΤΒ ἘΕΒῈ, ΤΥ ΠΕΠῈΒ ἢ 

ἰχανύς, τῶν δὲ ἐν αἰσϑήσει φυρομένων οὐδὲ εἷς. ὅλου δὴ τοῦ διανοίας 

ὠργχάνου χατὰ τὴν διὰ πασῶν ἢ δὶς διὰ πασῶν συμφωνίαν ἐξηγοῦντος 

ὁ ἀχροατὴς ὡσανεὶ πυνϑάνεται πρὸς ἀλήθειαν οὐ πυνϑ)ανόμενος --- 

πάντα Ἰὰρ γνώριμα ϑεῷ ---ὠὀ ,.ὦτἱ βοᾶς πρὸς μές: χαϑ᾽ ἱχεσίαν χαχῶν 

5. ἀποτροπῆς ἢ χατ᾽ εὐχαριστίαν μετουσίας ἀγαθῶν ἢ χατὰ ἀμφότερα: 

(ῦ.) λάλος δὲ οὕτως ὃ ἰσχνόφωνος χαὶ βραδύγλωσσος χαὶ ἄλογος εἶναι 1 

δοχῶν ἀνευρίσχεται, ὥστε πῇ μὲν οὐ μόνον λέγων ἀλλὰ χαὶ βοῶν εἰσά- 

ἵξεται, ἑτέρωθι ὃδὲ ἀπαύστῳ χαὶ ἀδιαστάτῳ γρώμενης λόγων ῥύμη. 

.» ωυσῆς“ γάρ φησιν «ἐλάλει, χαὶ ὁ ϑεὸς ἀπεχρίνετο αὐτῷ φωνῇ“ 11 

ιὸ (Πχοά. 19..19), οὐ χατὰ συντέλειαν ἐλάλησεν. ἀλλὰ χατὰ μηχυνομένην 
μ - ἣν 

παράτασιν ἐλάλει. χαὶ ὁ ϑεὸς οὐ χατὰ συντέλειαν ἐδίδαξεν, ἀλλ᾽ αἰξὶ 

χαὶ συνεχῶς ἀπεχρίνετος ὅπου δὲ ἀπόχρισις, ἐχεῖ πάντως ἐρώτησις. 1κ 3 ᾿ ᾿ 
δ αν ΨΥ μά »,.,»Ἃ . δ.» ζ, “ὰ ἢ," ΜΡ -«ν » ἊΞ ΙΞ . 

ἐρωτᾷ ὃὲ ἔχαστος ὃ μὴ ἐπίσταται, μαϑεῖν ἀξιῶν γνούς; τε τῶν εἰ 

ἐπιστήμην ὠφελιμώτατον ἔργον εἶναι ζητεῖν, ἐρωτᾶν, πυνθάνεσθαι, 

ι5. μηδὲν δηχεῖν εἰδέναι! μηδέ τι οἴεσθαι παγίως χατειληφένα!. σοφοὶ μὲν 19 

οὖν ὑφηγητῇ χαὶ διδασχάλῳ χρῶνται ϑεῷ, οἱ δ᾽ ἀτελέστεροι τῷ σοφῷ. 

διὸ χαὶ λέγουσι" λάλησον σὺ ἡμῖν, χαὶ αἢἡ λαλείτω πρὸς ἡμᾶς ὃ ϑεύς, 

μἡ ποτε ἀποθάνωμεν“ (ἔχοά. 30,19). τοσαύτῃ ὃ᾽ ἄρα χρῆται παρρησία 

" 

΄ , ᾿ - ᾿ ᾽ "Μ᾿" Α - ἊΡ» 

ὁ ἀστεῖος, ὥστε οὐ μόνον λέγειν χαὶ βοᾶν, ἀλλ ἤδη χαὶ χαταβοᾶν ἐξ 

Ὁ ἀληθοῦς πίστεως χαὶ ἀπὸ γνησίυυ τοῦ πάϑους ϑαρρεῖ. τὸ γὰρ εἰ "υ 
" 4 - ᾿ - ᾿ ΄ ᾿ - ΓῪ , ΡΜ“ , 5 - 

μὲν ἀφεῖς αὐτοῖς τὴν ἁμαρτίαν, ἄφες" εἰ ὃὲ μή, ἐξαάλειψόν με ἐχ τῆς 
᾿ βίλου σου ἧς ἔγραψας“ (Ἐχοά. 32, 32) χαὶ τὸ ,μὴ ἐγὼ ἐν γαστρὶ 

1 ἱχανός) δυνατός Ὁ αἰσϑηει Δρ φερομένων ΟΛΕ 2 ῃ Ῥὰρ: χαὶ 

οοάὰ, 3. οὗ οῃ. ΟΑΒ 4 γὰρ ον. ΟΔΛΒ βοα πρὸς μὲ Ρὰρ, πρὸς 

μὲ βοᾶς ἩΡ 8 χατὰ] χατ ΠΡ Ὁ οὕτως Ραρ ΠΡῚ; οὗτος (1, οὐδὲν ἧττον 

ΛΟῈΡΞ ἴ ἀλλὰ οι. ΟΠῚΡῚ 9. Μωσῆς το. ὃ οιη. ΟΔΒ απεχρι- 

το ΡΔΡ: ἀπεχρίνατο οοὐή. φωνή Ρὰρ: ἐν φωνῇ οοὐι!. 11 παράστασιν 

ΠΡῚΗῚ ὁ οαι. Ὁ ἐδίδασχεν ἩΡ αἰεὶ ἀρ: ἀεὶ οοἠά. 
12 ἀπεχρίνετο Ραρ ΠΡ: ἀπεχρίνατο σοίοτίὶ 12 δὲ] καὶ ἀξιῶν οἷυ. ΒΔΡ 

γνοὺς δηρ, {τε ὁ6χ Ρὰρ δά ἢ): γνησιωστε ἤΔρ, γνησίων ΟἸΠΡ, γνησίων δὲ περὶ ΘΔ 

14. ἐπιστήμην Ρὰρ ΠΡῚ; ἐπιστήμης ΟΡ, ἐπιστήμας ΘΔ ὠφελιμώτατον ὰρ: 

ὠφελιμωτάτων οὐ6α. ἢ 15 δυχεῖν) ἀδιχεῖν ( μηδ᾽ εἴ τι οἴεται ΟΔΒ παγίως 

Ῥὰρ ΗΠ": πλαγίως οθιοτὶ 10 ϑεῷ οὐ». ΤᾺ ρ δὲ ΟΝ 11 λεγουσιν Ρὰρ 

18 πότε οἵἷῃ. Ρὰρ δὲ Ν 19 ἀλλὰ χαὶ Ν 91 μὲν ρ051 τὸ ({η. 390) {τᾶπβρο58. 

τοῦ. Ν ἀφεῖς Ρὰρ (ΤΡ: ἀφῇς οοἴοτ Ν 22 σοὺ οἴ. ΓᾺΡ Ν μη εγγαστρει Ῥὰρ 

13--- ὃ ΌΝ (ο], 20ὃν Φίλωνος ἐκ τῶν μετονομαζομένων: τῶν εἰς ἐπιστήμην ὠφελιμωτάτων 

ἔργων ζητεῖν χαὶ πυνθάνεσθαι χάλλιστον, μηδὲν δὲ δοχεῖν εἰδέναι μηδὲ οἴεσθαι κατειληφέναι 

χαλλιστότερον. 1ὅ--Ο,11 σοφοὶ --- οἰχεῖον Ν᾽ [0]. 10Ὁ τ, 



θ ΡΗΙΤΟΝΤΞΒ 

ἔλαβον πάντα τὸν λαὸν τοῦτον, ἢ ἐγὼ ἔτεχον αὐτόν, ὅτι λέγεις μοι" 

λάβε αὐτὸν εἰς τὸν χόλπον σου, ὡσεὶ ἄραι τιϑηνὸς τὸν θηλάζοντα; "“ 

(Νυ. 11, 12) χαὶ τὸ πόϑεν μοι χρέα δοῦναι παντὶ τῷ λαῷ τούτῳ, 

ὅτι χλαίογυσιν ἐπ᾽ ἐμοί; μὴ πρόβατα χαὶ βόες σφαγήσονται ἢ πᾶν τὸ 

ὄψος τῆς θαλάσσης συναχϑήσεται χαὶ ἀρχέσει:“ (Νυπ. 11, 18. 22) ὃ 

χαὶ τὸ ,χύριε, διὰ τί [] ἐχάχωσας τὸν λαὸν τοῦτον; χαὶ ἵνα τί ἀπέσταλχά: μ. 4τῦ 

με; χαὶ ἀφ᾽ οὗ πεπόρευμα!: πρὸς Φαραὼ λαλῆσαι ἐπὶ τῷ σῷ ὀνόματι, 

ἐχάχωσε τὸν λαόν, χαὶ οὐχ ἐρρύσω τὸν λαόν σου“ (Εχοά. ὃ, 22. 23), 

ταῦτα γὰρ χαὶ τὰ τοιαῦτα ἔδεισεν ἂν τις χαὶ πρὴὺς ἕνα τῶν ἐν μέρει 

2] βασιλέων εἰπεῖν: ὃ δ᾽ ἀποφαίνεσϑαι χαὶ πρὸς ϑεὸν ἐθάρρησεν. τοῦτο ιτ0 

δ᾽ ἄρα πέρας ἣν οὐ τόλμης ἁπλῶς, ἀλλ΄ εὐτολμίας αὐτῷ, διότ 
΄ 

οι - 

σοφοὶ πᾶντες φίλοι ϑεοῦ, χαὶ μάλιστα χατὰ τὸν ἱερώτατον νομοϑέτην. 

παρρησία δὲ φιλίας συγγενές. ἐπεὶ πρὸς τίνα ἂν τις ἢ πρὸς τὸν ἑαυτοῦ 

φίλον παρρησιάσαιτο; παγχάλως οὖν ἐν τοῖς χρησμοῖς φίλος ἄδεται 

Μωυσῆς (ἔχοά, 358..11), ἵν᾿ ὅσα ἐπὶ ϑάρσει παραχεχινδυνευμένα 1ὅ 

διεξέρχεται, φιλία μᾶλλον ἢ αὐθαδείᾳ προφέρεσθαι δοχῇ. ϑρασύτης υὲν 

τὰρ αὐθάδους, φίλου δὲ ϑαρραλεότης οἰχεῖον. 

22 (6). ᾿Αλλὰ σχύπει πάλιν, ὅτι εὐλαβείᾳ τὸ ϑαρρεῖν ἀναχέχραται. 
τὸ μὲν Ἰὰρ ,,ιτί μοι δώσεις.“ (θη. 10, 2) ϑάρσος ἐμφαίνει, τὸ δὲ 

»δέσποτα“ εὐλάβειαν. εἰωϑὼς δὲ χρῆσϑαι μάλιστα διτταῖς ἐπὶ τοῦ 90 
, ᾿ ᾿ πω κ ᾿ --- [2 9. -Ξ 

αἰτίου προσρήσεσι, τῇ ϑεὸς χαὶ τῇ χύριης, οὐδετέραν νῦν παρείληφεν, 

1 αὐτὸν οἵη. Ῥδρ 2 αὐτὸν οἴῃ. ΠΡ ωσει ἀραὶ Ῥὰρ: χαϑὰ αἵρει (ἰ, χαϑὰ 

ἄρη οοἴοτι Ν τιϑηνη Ρὰρ ἃ χλαίουσιν Ῥᾶρ: χλαίει οὐ. Ν 4. ὃ τὸ (τ 

461.) οψος Ῥὰρ: τὸ ὄψον ἑοδ. Ν 1 αῷ οὐ εγὼ πορεύομαι Ρὰρ πρὸς ϑαραὼω 
λαλησαι Ρᾶρ: λαλῆσαι (χλῆσαι Ν) πρὸς Φαραὼ οοὐά. Ν τῷ ονοματι σου ΡᾺρ 
8 ἐχάχωσας Ν τῶ λαῷ ἐρύσω Ρὰρ ΗΡ 8. ταῦτ᾽ ἄρα χαὶ σοηϊεῖο 

γὰρ] οὖν Ν 9. 10 των βασιλέων εαμμερει ΡΔρ 10 ὁ δ᾽ Ρᾶρ: τὸ δ᾽ οοὔὰ. 
αποφαινεται ΡᾺΡ πρὸς} πρὸ Ρὰρ ϑαρρῆσαι οοαιὶ. (λαλῇσαι Ὁ) 10..11 τουτὸν 

αρα Ρὰρ 11 ἄρ᾽ ἦν Ν πέρας Η: πὲρ ὁοίοτὶ οἱ Ρᾶρ, οι. Ν ἁπλῶς 
ΟΑΗΡΞ; αὐτὸ ΠΠΡῚ, αὐτῷ Νὶ οὐ, ῬΔΡ ἀλλὰ ΑΒΗ αὑτῷ οἵπ. Ν 

διὰ τί; ὅτι ΟΑΒΟΝ 12 πάντα Ν τὸν ἱερώτατον νομοθέτην Βοιίρβὶ: τὸ (τον 

ῬΡᾺΡ) ἱερώτατον νομοϑέτημα Ῥὰρ οἵ οοὐ. Ν 19 πρὸς ΡῥγΙῈ5] πρὸ ΡΔΡ 

πρὸς αἰζογαια οὐ, ΤΡ, ἰοτί, γοοῖθ 14 ἐν οἵη. Ν {θεοῦ φίλος σοηπίοϊο 

φῦλος οα ΠΡ Ιῦῷ Μωυσῆς Ῥὰρ (1: Μωσῆς οοίοτ Ν ἵνα ΟΔΒ ϑαρρει 

Ρὰρ 10 προφέρεσθαι Ρὰρ: προσφέρεσθαι ἑσοὐα. Ν δοχεῖ 11 φιλοὺς Ῥὰρμ 
18 ϑαρροῦν ἑοσβά. 20 δεσποτα Ρὰρ: ὦ δέσποτα οοαα, εὐυλαβεια Ρὰρ χρησασῖθαι 

Ρὰρ, ἴοτί, τϑοῖθ μαλιστα διτταις ῬΔρ: διτταῖς αἰτίαις οὐ, Ξφ1 αἰτίου Ρὰρ (ΔΔησ.): 

αἰτίου καὶ σοὐα, προσρήσεσιν Ῥὰρ τῇ τὲ τοῦ ϑεοῦ καὶ τῇ τοῦ κυρίου οὐαά. 

11. 12. ΠῈᾺ (0], 201ν ΟΥ̓ Ρ. ὑ9ὺ Φθιωνος: πᾶς σοφὸς ϑεοῦ φίλος ἐστίν (τῷ ὄντι δἀὰ. Ὁ). 



ΟΥΒ ΚΕ. ὈΤΙΨΝ. ΠΕΒῈΒ γ 

ἀλλὰ τὴν δεσπότου, λίαν εὐλαβῶς χαὶ σφόδρα χυρίως" χαίτοι συνώνυμα 

ταῦτ᾽ εἶναι λέγεται, χύριος χαὶ δεσπότης. ἀλλ' εἰ χαὶ τὸ ὑποχείμενον 38 

ἕν χαὶ ταὐτόν ἐστιν, ἐπινοίαις αἴ χλήσεις διαφέρουσι. χύριος μὲν γὰρ 

παρὰ τὸ χῦρος, ὃ δὴ βέβαιόν ἐστιν, εἴρηται, χατ᾽ ἐναντιότητα ἀβεβαίου 
" , , ᾿- ΄ δὲ Ἁ -᾿ ᾿ ΕῚ Σ » "» ἢ Γεἢ 

ὅ χαὶ ἀχύρου, δεσπότης δὲ παρὰ τὸν δεσμόν, ἀφ᾽ οὗ τὸ δέος οἶμαι --- ὥστε 

τὸν δεσπότην χύριον εἶναι χαὶ ἔτι ὡσανεὶ φοβερὸν χύριον, οὐ μόνον τὸ 

χῦρης χαὶ τὸ χράτηος ἀνημμένον ἀπαντων, ἀλλὰ χαὶ δέος χαὶ φόβον 

ἱχανὸν ἐμποιῆσαι ---, τάχα μέντοι χαὶ ἐπειδὴ τῶν ὅλων δεσμός ἐστι 

συνέχων αὐτὰ ἄλυτα χαὶ σφίγγων διαλυτὰ ὄντα ἐξ ἑαυτῶν. ὃ δὴ 34 

10 φάσχων , δέσποτα, τί μοι δώσεις“ δυνάμει ταῦτα διεξέρχεται" οὐχ ἀγνοῶ 

σοῦ τὸ ὑπερβάλλον χράτος, ἐπίσταμαι τὸ φοβερὸν τῆς δυναστείας, δεδιὼς 
ΕῚ ᾿ ὰ ἶ " »" - Ἁ ᾿ "» . ΑἹ 

χαὶ τρέμων ἐντυγχάνω χαὶ παλιν ϑαρρῶ: σὺ γὰρ ἐθϑέσπισας μοι μὴ 3Ὁ 

φοβεῖσϑαι, σύ μοι λῶσσαν παιδείας ἔδωχας τοῦ γνῶναι ἡνίχα δεῖ 

φϑέγξασϑαι, σὺ τὸ στόμα ἀπερραμμένον ἐξέλυσας, σὺ διοίξας ἐπὶ πλέον 
ἐ 

Ψ ι5 ἤρϑρωσας, σὺ τὰ λεχτέα συνεβίβασας εἰπεῖν τὸν χρησμὸν βεβαιούμενος 

ἐχεῖνον. οἐγὼ ἀνοίξω τὸ στόμα σου, χαὶ συμβιβάσω σε ἃ μέλλεις 

ν 411, 1 λαλήσειν“ (ἔχοά. 4,12). τίς γὰρ ἐγενόμην, ἵνα σύ μοι λόγου μεταδῷς, 30 

ἵνα αἰσϑὸν ὁμολογῇς. χάριτης χαὶ δωρεᾶς ἀγαϑὸν τελεώτερον ; οὐ τῆς πατρίδος 

εἰμὶ μετανάστης; οὐ τῆς συγγενείας ἀπελήλαμαι; οὐ τῆς πατρῴας οἰχίας 

Ὁ ἠλλοτρίωμαι; οὐχ ἀποχήρυχτον χαὶ φυγάδα πάντες ἔρημον χαὶ ἄτιμον ὀνομά- 

ζουσιν; ἀλλὰ σύ μοι, δέσποτα, ἢ πατρίς, σὺ ἢ συγγένεια, σὺ ἢ πατρῴα ἑστία, 37 

σὺ ἢ ἐπιτιμία, ἢ παρρησία, ὃ μέγας καὶ ἀοίδιμος χαὶ ἀναφαίρετος πλοῦτος. 

Ι τὴ»] τὴν τοῦ ΟΛΒ δέσποτα εὐλαβῶς ὰρ (ὑ, ρῥτίαβ. ΗΠ: εὐσεβῶς οοἰοτὶ 

χαιοίως Ῥὰρ ΗΡ 2 ταῦτ᾽ Ρὰρ Ο:ταῦτα σοίοτί εἶναι Ῥὰρ Ο: οἵῃ. σοίοεϊ 

ἡ δεσπότης Νηρ. ΡῈΓ ΘΥΓΟΓΟΙῺ τὸ οα. ΟΔΒ ὦ αἱ χλήσεις7 χεχλησϑαι Ῥὰρ 
διαφέρουσιν Η 4 βεβαίου ΑΒ ὁ τὸ Ὧρ: οἷ. οοθά. Ἵ ἀνημμένον 

ἁπάντων ΡὰρΡ ΘῊΡ: ἀνειμένον (ροβί εἰ γτὰ5.) ἀπάντων Ὁ, ἁπάντων ἀνειμένον Δ} (εἰ ἴῃ 

τῷβ, ΑἹ ὃ δεσμός Μδῦρ.: δεσμων Ρὰρ, δεσπότης σοι, 9. διαλυτὰ ὄντα βενὶρβὶ: 

ἃ διαλύεται ἃ (βε4 ἃ βυρτγα 86γ, (13), διαλύοντα οοίονὶ οἱ "ὰρ αὐτῶν ΘΔ 

ὁ δὴ} ὦ δὴ Η, οδεδε Ρὰρ, ὁ δὲ Μδηρ. 12 τυγχάνω νεῖ ἐντυγχάνω {σοι ἐοῃηΐ. 

Τὴ 132 ἐθέσπισας ΟΑΒ ()) ρ)}: ϑεσπίσας ΟἸ ΠΡ, ὁ ϑεσπίσας (15}3 13 εδω- 

χας Ρὰρ: δέδωχας οοκά. ἡνίχα ὁπ). ΑΒ, ἃ ΑΞ [4 φϑεγξίασϑαι) Ρὰρ: φϑέγγεσθϑαι 

εὐ, ἀπεραμμένον Ῥὰρ ΟΒ διήνοιξας ΟΔΒ ἐπιπλέον σούα!.: επιπλειστον 

Ῥὰρ 15 ἀρϑρώσας ὦ χρημὼν ὰρ 16 ἐχεῖνον οἵη. ΔΒ σε οἴῃ. (ἢ 

11 λαλήσειν) ποιῆσαι ΟΛΒ λόγον ΑΒ6!, λόγων (2 [8 ἀγαϑῶν ἢ τελεωτερον 

Ῥὰρ: τελειότερον οὐ, 20. αἰζογαη χαὶ] τε χαὶ ΘΔ 230, 91 νομίζουσιν ἐοπὶ, 

Μαῃσ, 21 αἰίοτιι σὺ ὁπι. ΡΔρ 21. 22 τολειαια σὺ ἡ --- παρρησία οἴῃ. ΓΔΡ 

22 περιουσία οοηΐϊ. Μδηρ. αναιίρε)τος ὰρ πλοῦτος] χληρὸς Ῥὰρ 

8, 3 ΡΙαϊομίβ Τί. ρ. 41 Α. 



[οὶ ΡΗ͂ΙΠΟΝΙΒ 

35 διὰ τί οὖν οὐχὶ ϑαρρήσω λέγειν ἃ φρονῶ; διὰ τί δ᾽ οὐ πεύσομαι 

μαϑεῖν τι πλέον ἀξιῶν; ἀλλ΄͵ ὃ λέγων ἐγὼ ϑαρρεῖν πάλιν ὁμο- 

λογῶ δεδιέναι χαὶ χαταπεπλῆχϑαι, χαὶ οὐχ ἔχει τὴν ἄμιχτον ἐν 

ἐμοὶ μάχην φόβος τε χαὶ ϑάρσος, ὡς ἴσως ὑπολήψεταί τις, ἀλλὰ 
1} 39. τὴν ἀναχεχραμένην συμφωνίαν. ἀπλήστως οὖν εὐωχοῦμαι τοῦ χρᾶ- 

ματος, ὅ με ἀναπέπειχε μήτε ἄνευ εὐλαβείας παρρησιάζεσθϑαι μήτε 

ἀπαρρησιάστως εὐλαβεῖσθαι. τὴν γὰρ οὐδένειαν τὴν ἐμαυτοῦ μετρεῖν 

ἔμαϑον χαὶ τὰς ἐν ὑπερβολαῖς ἀχρότητας τῶν σῶν εὐεργεσιῶν περι- 

βλέπεσθαι" χαὶ ἐπειδὰν , γῆν χαὶ τέρραν“ χαὶ εἴ τι ἐχβλητότερον ἐμαυτὸν 

αἴσϑωμαι, τηνιχαῦτα ἐντυγχάνειν σοι ϑαρρῶ, ταπεινὸς γεγονώς, χατα- 10 

βεβλημένος εἰς γοῦν, ὅσα εἴς γΞ τὸ μηδ᾽ ὑφεστάναι δοχεῖν ἀνεστοιχειω- 
80 μένος. (1). χαὶ τοῦτό μου τὸ πάϑος τῆς ψυχῆς ἐστηλογράφησεν ἐν τῷ 

ἐμῷ μνημείῳ ὁ ἐπίσχοπος Μωυσῆς. ἐγγίσας“ τὰἋ6ρ φησιν ,᾿Αβραὰμ, 

εἶπε᾽ νῦν ἠρξάμην λαλῆσαι πρὸς τὸν χύριον, ἐγώ δέ εἰμι γῇ χαὶ σποδός“ 

(ἄφη. 18, 21), ἐπειδὴ τότε χαιρὸς ἐντυγχάνειν γένεσιν τῷ πεποιηχότι, 18 

31] ὅτε τὴν ἑαυτῆς οὐδένειαν ἔγνωχεν. τὸ ὃὲ .τί μοι δώσεις: “ οὐχ ἀπο- 

ροῦντός ἐστι φωνὴ μᾶλλον ἢ ἐπὶ τῷ πλήϑει χαὶ μεγέϑει ὧν ἀπήλαυχεν 

ἀγαϑῶν εὐχαριστοῦντος. ,,τί μοι δώσεις; ἔτι γὰρ ἀπολείπεταί τι πλέον 

προσδοχῆσαι; ἄφϑονοι μέν. ὦ φιλόδωρε, αἱ σαὶ χάριτες χαὶ ἀπερίγραφοι 

χαὶ ὥρην ἢ τελευτὴν οὐχ ἔχουσαι, πηγῶν τρόπον πλείω τῶν ἀπαντλου- 20 

1 δ᾽ οἴη. 1, ὃ ἔχει ΑῊΡ: ἔχειν σοἔοτὶ οἱ ῬὰᾺρ, 4ὸὺ βογναίο ροϊοβί οοηϊοὶ φόβου 

τε χαὶ ϑάρσους ἐν οἵη. ἡ 4 μάχην ὁπ|. ᾿ΔΡ φόβον ν υπολημψεται 

ῬᾺΡ ὃ ἀναχεχραμμένην ΑΒΠ εὐχομαι ῬᾺΡ ἢ οὐδενείαν ὕὰλρ: οὐ- 

δενίαν (ἱ, οὐθϑένειαν σοίθτὶ ὃ ἀχρότητα τῶν σὼν ἀρετῶν [ἌΡ ἢ ἐχβλητὸν 

ἕτερον ΑΒ, ἐχκβλητὸν Ὁ 10. σοὶ] σὺ ὰΡ 11 οἷα εοπίεἷο Ὧε μηδ᾽ εἰς 
τὸ Ὁ εἰς γε Ρὰρ: γε εἰς οοὐα. μηδ᾽} μὴ Ρὰρ υφίσταναι Ῥὰρ 
12 ψυχὴν Ρὰρ ἐστηλίτευσεν σοῃϊοῖο 12, 1Ὁ ἐν τῷ τοῦ γένους ἡγεμόνι ὁ σοπίεῖϊο 

(ν. ὃ 218) 12 ἐν] ἐν αὐτῶ ΟΔ} 152. μνήμονι οὐσμ, ὁ οἵιη. ἢ ἐπίσκοπος] 

πάνσοφος οοηΐ. Οὐδπ Μωυσῆς Η!, Μουσης Ρὰρ: ᾿Αβραὰμ Η3, Μωσῆς ὁοϊοεὶ 
φησι "0 14 εἶπεν Ῥὰρ " λαλεῖν 1" τὸν ὰρ: οἵη, οὐ, 10 ὅτε) 
πλὴν τε Ῥδρ, ἥθὺ βογναῖο βου ροίοβί Πὴ. 15 ἐπειδὴ οὔποτε (λη) ἐπεὶ μήποτε Υἱχ 

αἴοὶ μοῦ) ουὐδενειαν αρ: οὐϑένειαν σοι ά, ἔγνωχε οὐ, 10---18 οὐχ-- 

δώσεις οὐ, ΟΑ} 11 φωνὴ 5εγίρδὶ : φωνὴ ὰΡ, φώνημα ὁσἕα, απελαυσεν 

Ῥὰρ 18 ἔτι] εἰ Τάτγη. ἀπολήψεσθαί τι προσδοχᾶ (προσδοχῶ Ὁ) πλέον ΟΔΒ 

πλέω (ἱ 13 μὲν] γὰρ ν αωριγράφοι ΡᾺΡ 20 ἡ Ῥὰρ: χαὶ ἐοα. 

τρόπω ΟΡῚ πλείω 5ογρβὶ (ν0} πλέον ἀεὶ): τελείων οοάιί. (Ρὰρ 7), πλέον οοπὶ. 

Μδηξ. 

19. 30 (ει. Αἰες. Ῥαεώ, Π1 ἃ 39. ». 977 Ῥ: τῶν φρεάτων ὅσα πέφυχεν βρύειν, ἀπαντλού- 

μενα εἰς τὸ ἀρχαῖον ἀναπηῦϑει (Ἰοᾳ. ἀναπιδύει) μέτρον... 



ΦΙΠ͵5 ἈΕΕ, ΟΙΝ. ΠΕΒῈΒ 9 

μένων ἀνομβροῦσαι. σχοπεῖν δὲ ἄξιον οὐ μόνον τὸν αἰεὶ πλημμυροῦντα 33 

χειμάρρουν τῶν σῶν εὐεργεσιῶν, ἀλλὰ χαὶ τὰς ἀρδομένας ἡμῶν ἀρούρας" 

εἰ γὰρ περιττὸν ἀναχυϑείη τὸ ῥεῦμα, λιμνῶδες χαὶ τελματῶδες ἀντὶ 

χαρποφόρου Ἰῆς ἔσται τὸ πεδίον. πρὸς εὐφορίαν οὖν μεμετρημένης, 
9 ᾿] . - - - ᾿, ᾿ ΄ “ ὅ αλλ οὐχ ἀμέτρου δεῖ τῆς ἐπιρροῆς ἐμοί. διὸ πεύσομαι ,τί μοι δώσεις“ 88 

νἀ Ν, ἀμύϑητα δοὺς καὶ σχεδὸν πάντα ὅσα ὕνητὴην φύσιν χωρῆσαι | δυνατὸν 

ἦν; ὃ γὰρ λοιπὸν ἐπιζητῶ μαϑεῖν τε χαὶ χτήσασϑαι, τοῦτ᾽ ἐστίν, τίς 

ἂν γένοιτο ἄξιος τῶν σῶν εὐέργεσιῶν [χαὶ] χληρονόμος. ἢ ἐγὼ ἀπο- 94 

λυϑήσομαι ἄτεχνηος“ (ἄρῃ. 10, 23). ὀλιγοχρόνιον χαὶ ἐφήμερον χαὶ 

10 ὠχύμορον λαβὼν ἀγαϑόν, εὐχόμενος τοὐναντίον, πολυήμερον χαὶ μαχρη- 

χρόνιον χαὶ ἀχήρατον χαὶ ἀϑάνατον, ὡς δυνηϑῆναι χαὶ σπέρματα βαλέσϑαι 

χαὶ ῥίζας ἐχυρότητος ἕνεχα ἀποτεῖναι χαὶ ἄνω πρὸς οὐρανὸν τὸ στέλεχος 

ἀνε εῖρον μετεωρίσαι; τὴν γὰρ ἀνθρωπίνην ἀρετὴν βαίνειν μὲν ἐπὶ γῆς. 35 

φϑανειν δὲ πρὸς οὐρανὸν ἀναγχαῖον, ἵν᾽ ἐχεῖ τῆς ἀφθαρσίας ἐστιαϑεῖσα 

1ῖ5 τὸν ἀξὶ χρόνον ἀπήμων διχμένῃ. ἄτεχνον γὰρ χαὶ στεῖραν οἶδ᾽ ὅτι 80 

ψυχὴν ὃ τὰ μὴ ὄντα φέρων χαὶ τὰ πάντα γεννῶν μεμίσηχας, ἐπεὶ χαὶ 

χάριν ἔδωχας ἐξαίρετον τῷ διορατιχῷ γένει τὸ μηδέποτε στειρωϑῆναι 

χαὶ ἀτοχῆσαι. ᾧ χαὶ αὐτὸς προσνεμηϑεὶς ἐφίεμαι χληρονόμου διχαίως, 

ἄσβεστον τὰρ αὐτὸ χαταϑεώμενος αἴσχιστον εἶναι νομίζω τὴν ἐμαυτοῦ 

80 φύσιν τοῦ χαλοῦ περιιδεῖν χαταλυϑεῖσαν. ἱχέτης οὖν γίνομαι χαὶ 31 

ποτνιῶμαι, ἵνα σπερμάτων χαὶ ἐμπυρευμάτων ὑποτυφομένων τὸ ἀρετῆς 

ἀναχαίηται χαὶ ἀναφλέγηται σωτήριον φέγγος, ὃ λαμπαδευόμενον ἐπαλλή- 

Ἰ ἀνομβρουται Ῥὰρ: ἀναβρήουσαι σοι, αἰεὶ Ρὰρ: ἀεὶ οσοὐά. πλημύροντα 

Ρὰρ 2 σῶν οἵ, ΘΔ} 4 οὖν 5ογῖίρβὶ: οὐ Ρὰρ ΟΠΡ, γὰρ ΟΔΒ ὃ οὐ 

χατὰ μέτρον ἩΡ ἀμετοῦν [ἌΡ ἐπιρρητης "ὰᾺΡ Ὁ θνητὴ φύσις 

ΘΔ δυνατὸν ὰρ: ἀδύνατον (ΛΗΡ, ἀδύνατος ΟΔΒ 1 γὰρ) γοῦν Μαῃρ. 

ληιπὸν Ῥὰρ ΕΞ: οἷ. φοίογὶ μαϑεῖν θογίρβὶ: μαυεῖν Ρὰρ, σχεῖν Η3, οἵη. οοἰοτι 

τε χαὶ] τέχνων ΟΔΒ τοῦτο ΔΡ ἐστὶ σοπα, 8. εὐεργησίων (51) Ρὰρ: 

ἔργων ἑσοὐά, χαὶ δΒθο] πὶ, δὺΐ 860. χαὶ (χαρίτων) ἢ Ῥὰρ: οὁῃ). 

τοῦά, 10... 11] πολυχρόνιυν ΘῊΡ 11 λαβέσθαι ἱ 13 ἐχυρωτάτας ἀπο- 
τεῖναι εἰς τὸ χάτω σομίοὶο ἐχυρότητος Ῥὰρ ({; ὁχυρότατος 3, ὀχυρότητος ὁοίοτί 

ἔνα ΑΒΗΡ ἀποτεῖναι ΑΒῊΡ Ρὰρ 2): ποτ᾽ εἶναι (ἢ, ἀποχτεῖναι Ὁ 

15. ἀνεγεῖρον βοτῖρβὶ: ἀνεγείρων Ρὰρ ΠΡ, ἀνεγείρω ΟΛΔΒ ἀρετὴν} ψυχὴν οοῃὶϊ, 

Μδυς. βαίνειν μὲν] βαίνειν Η"}Ρ, χαὶ νῦν αὶ 12 διαμενη Ρὰρ: διαμένει (ἰ, διαμένοι 

σετοτὶ ἄτεχνον) ἄπαιδα ΟΔΒ σπεῖραν ΓᾺΡ οἰδ᾽ ὅτι ἩΡ (ὅτι ροβίδα 
46]. ΡγΟ τ): οὐδα οτε Ρᾶρ, ὁ ἰδιώτης 6", οἷδα ΟΔΒ 10 φέρων] σπείρων ἑὐῃΐ. 

Μίδογ. ἐπεὶ χαὶ] χαὶ ἐπὶ "ὰρ 11 εξαιρετων ὰρ στηρωϑηναι 

Ῥὰρ 18 ἀτονῆσαι α: 19 ἐμαυτῶιῖ ὕὰρ, ἑαυτοῦ (0, {ἐν ἐμαυτῷ σοπίοϊο 

30. χαλοῦ] λοῦ ἴῃ ταϑ. 1Π’, χαχοῦ Β, χαχῶς περιιδων Ρὰρ ἱκέτις ἢ 

21 τὸ] τὰ ὁ 
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38 λοις διαδοχαῖς ἰσοχρόνιον γενήσεται χύσμῳ. ζῆλον χαὶ τοῖς ἀσχητιχοῖς 

99 

40 

41 

42 

ἔδωχας τέχνων τῶν Ψυχῆς σπορᾶς χαὶ γενέσεως, χαὶ μοιραϑέντες ὑφ 

ἡδονῆς ἐξελάλησαν εἰπόντες: ,τὰ παιδία οἷς ἠλέησεν ὁ ϑεὸς τὸν 

παῖδα σου“ ((ἀοη. 33,8), ὧν ἀχαχία χαὶ τροφὸς καὶ τιϑήνη. ὧν ἄβατοι 

χαὶ ἁπαλαὶ χαὶ εὐφυεῖς ψυχαί, τῶν ἀρετῆς παγχάλων χαὶ ϑεοειδεστάτων ὁ 

εὐπαράδεχτοι χαραχτήρων. δίδαξον δέ με χἀχεῖνο, εἰ ,ὃ υἱὸς Μασὲχ 
΄ » ᾿ 

τῆς οἰχογενοῦς μου" τῶν σῶν χαρίτων ἰχανὸς γενέσϑαι χληρονόμος ἐστίν. 
"-» - ΄ ." 

ἐγὼ γὰρ ἄχρι νῦν τὸν μὲν ἐλπιζόμενον οὐχ ἔλαβον, ὃν δ᾽ ἔλαβον, οὐχ 

ἐλπίζω. 

(8.) Τίς δὲ ἢ Μασὲχ καὶ τίς αὐτῆς ὁ υἱός, οὐ παρέργως ἐπισχε- 10 

πτέον. ξρμηνεύεται τοίνυν Μασὲχ ἐχ φιλήματος. φίλημα δὲ διαφέρει 

τοῦ φιλεῖν" τὸ μὲν γὰρ ψυχῶν ἔνωσιν ἁρμοζομένων εὐνηΐα, τὸ δὲ ἐπιπό- 

λαιὴν χαὶ ψιλὴν δεξίωσιν χρείας τινὸς εἰς ταὐτὸ συναγαγούσης ἔοιχεν 

ἐμφαίνειν. ὥσπερ 1ὰρ ἐν τῷ αἀναχύπτειν οὐχ ἔστι τὸ χύπτειν οὐδ᾽ ἐν 

τῷ χαταπίνειν ἦν πάντως τὸ πίνειν οὐδ᾽ ἐν μαρσίππῳ ὃ ἵππος, οὕτως οὐδ᾽ ιὉ 
" - “" "ἢ μ᾿ " -- “- , Ψ ἤ 

ἐν τῷ χαταφιλεῖν τὸ φιλεῖν, ἐπεὶ χαὶ τῶν ἐγϑρῶν μυρίους εἴχοντές 
, [ Π Ψ μ 

τινες ταῖς τοῦ βώῴυ χαλεπαῖς ἀνάγχαις δεξιοῦνται. τίς οὖν ἐστιν ἢ ἐχ 

λήματος ἀλλὰ μὴ ἐξ ἀψευδοῦς φιλίας ἡμῖν συσταϑεῖσα,. φράσω μηδὲν φιλήματος ἀλλά μὴ φδυθοὺς φιλίας Ὑ ἰσᾶ, Φρ 8η 
ὑποστειλάμενος" ἢ ζωὴ ἥ σὺν αἰσθήσει, ἢ πᾶσιν ὠχυρωμένη. | ἧς Ρ. 

ἀνέραστος οὐδείς, ἣν δέσποιναν μὲν οἱ πολλοί, θεράπαιναν δὲ οἱ ἀστεῖοι 90 

1 ἰσόχρονον ΗΡ χόσμου ΔΒ 2 τῆς ψυχῆς ΟΟΠΡ, τῆς ψυχιχῆς ΑΒ 

γενήσεως Ο, γενεσεως τε ὕᾶρ, ΡῬγὸ τε ἴοτί. βεγί. ὥστε ν6} τε ἰγαηβροῃ. ροβί σπορᾶς 

χαὶ μοιραϑέντες (ΠΠ}: χαὶ μοιρανϑεντες Ρᾶρ, οἵ καὶ μαχρυνϑέντες Δ, ὧν μοιραϑέντες 

ἐοπὶ, Μδηρ. ὑφ᾽ ἀφ ΟΔΒ ὃ. εξεληλασαν Ῥὰρ οἶς) οὖς ΟΛΒ, ΡΞ 

ἴῃ [ὨΚ. ὦ, ὁ τὸν παιὸα Ῥᾶρ: τὸν δοῦλον ργίιι5 Η, τῶν δούλων σείον 

ἡ αχαχιὰ ['Δρ: ἀποιχία σοι, τιϑηνός εοὐά. ἄβαστοι (ἰ, ἄπλαστοι ὁοηὶ. 

Μίαν. ὃ δοι. Ρ ᾿ Μασὲχ] μοῦ ΟΛΒ, Μασὲχ χατὰ (  κληρο- 
νόμος γενέσϑαι ἱχανός Ὁ Α}}} 8. ἔλαβον ΘΑ ΒΟΡ: ἔλαχον ὰρ (Ὁ) Η 9. ἢλ- 

πιζον σοπὶ, δίαην, Ι0 ἡ]  ὁ0 ὁ υἱὸς αὐτῆς ΘΑΒ 10. 11 σχεπτεοὸν ΡΔρ 

11 Μασεχ Ῥὰρ: ὁ Μασὲχ Ὁ, ἡ Μίασὲχ ἑδίοτὶ δὲ Ρὰρ ΠΡ’: τοίνυν ΟΔΒ, ὁπ. 
(ΠῚ Ρ 12 ενωσιν Ῥὰρ: αἵρεσιν ΟΛΒ, εὕρεσιν ΘῊΡ αρμοΐζομενὴης ὉΡ 

αι 
εὐνοία ΗΠ; εὐνοιας Ῥαρ, εὔνοιαν (ὈΡ΄ εἰς εὔνοιαν ΘΑ, εἰς ἔννοιαν "αὶ 12,. 12 εἐπιπολεον 

καὶ ψείλην Ραὰρ: ψιλὴν καὶ ἐπιπόλαιον σοἠὰ. 13 ἐς ΗΡ ταυτὸν σὐπΠ6, συναγα- 

γουσης Ρὰρ: συναγούσης υὑοάά. 11. οὐκέτι ΟΔΙ οὐχ ἔστι τὸ κύπτειν οἵη. ῬᾺΡ 

ουὃε ὰΡ 1 ἣν πάντως ὰρ: οὐχέτι ΟΑΠ, οα. ΟΤΡ οὐὃε Ρὰρ ὁ οἴ. 

Ρὰρ ουῦς "ὰρ 16. τὸ φιλεῖν οἵη, ΔΡ ἥχοντες , 11 τινες οὔ. 

Ρὰρ ταῖς} χαὶ ( οὐὐ αμ: δὲ ΑΒ, ὃ᾽ δοίοτῦὶ 11. 18 ἡ ἐχ φιλήματος 
8. Βαὺ. ὦ 18 συσταϑεισὰ ΓᾺΡ: συντεϑεῖσα ΗΠ, συνταϑεῖσα ἐοίοτί 

19 π)οχρυψαμενος ὰρ ἡ Μάσεκ προσαγορευομένη ὁθηΐ. δίαῃρ. πᾶσαν ἿἸ,, 

πᾶσα Τύτη. ὠκχειωμένη οοηΐ. Οὐδη 20 ϑεραπανιααῦε ἔᾺΡ 

4Τ7ὺ ν΄. 



ΟΥΙΒ ΕΠ. ὈΙΝ. ΠΈΕΒΕῈΒ ΤΙ 

νομίζουσιν. οὐχ ἀλλόφυλον ἢ ἀργυρώνητον, ἀλλ᾿ οἰχογενῇ χαὶ τρόπον 
.1 ΄ » ᾿ [2 - , ᾿] - τινὰ ὀμόφυλον. οὗτοι χαὶ πεπαίδευνται χαταφιλεῖν αὐτήν, οὐ φιλεῖν, 

ἐχεῖνοι δὲ ὑπερφυῶς ἀγαπᾶν χαὶ τριπόϑητον ἡγεῖσθαι. Λάβαν δ᾽ ὃ 48 

μισάρετηος οὐδὲ χαταφιλῆσαι δυνήσεται τὰς προσχεχληρωμένας τῷ ἄσχης 

5. τιχῷ δυνάμεις, ἀλλ᾿ ὑποχρίσεως χαὶ ψευδῶν πλασμάτων ἀνηρτηκὼς τὸν 

ἑαυτοῦ βίην. ὡσανεὶ δυσχεραίνων, οὗ πρὸς ἀλήθειαν ἀλγῶν, φησίν" 

οὐχ ἠξιώϑην χαταφιλῆσαι τὰ παιδία μου χαὶ τὰς θυγατέρας“ (θη. 31, 

98}. εἰχότως 1ε χαὶ προσηχόντως" εἰρωνείαν γὰρ μισεῖν ἀχαταλλάχτως 

ἐπαιδεύϑημεν. ἀγάπησον οὖν ἀρετὰς χαὶ ἄσπασαι ψυχῇ τῇ σεαυτοῦ 44 

10 χαὶ φίλησον ὄντως, χαὶ ἥχιστα βουλήσῃ τὸ φιλίας παράχομμα ποιεῖν, 

χαταφιλεῖν. ομὐἡ γάρ ἐστιν αὐταῖς ἔτι μερὶς ἢ χληρονομία ἐν τῷ σῷ 

οἴχῳ ; οὐχ ὡς αἱ ἀλλότριαι ἐλογίσθησαν παρὰ σοί; ἢ οὐ πέπραχας αὐτας, 

χαὶ χατέφαγες τὸ ἀργύριον“ (θη. 31, 14.195), ἵνα μηδὲ εἰσαῦϑις ἀνα- 

χημίσασϑαι δυνηϑῇς τὰ σῶστρα χαὶ τὰ λύτρα χατεδηδοχώς; προσποιοῦ 

15 νῦν βούλεσθαι χαταφιλεῖν ὁ πᾶσι τοῖς χριταῖς ἄσπονδος. ἀλλ᾽ οὐ 

Ἰαμβρὸν χαταφιλήσει Μωυσῆς, ἀλλ᾽ ἀπὸ Ἰνησίου τοῦ ψυχῆς πάϑους 

φιλήσει" οἐφίλησε“ γάρ φησιν «αὐτόν, χαὶ ἠσπάσαντο ἀλλήλους“ (χοί. 

18,15. (9.) ζωῆς δὲ τριττὸν γένος... τὸ μὲν πρὸς ϑεήν, τὸ δὲ πρὸς 48 

γένεσιν, τὸ δὲ μεϑόριον, μιχτὸν ἀμφοῖν. τὸ μὲν οὖν πρὸς ϑεὸν οὐ 

0 χατέβη πρὸς ἡμᾶς οὐδὲ ἦλθεν εἰς τὰς σώματος ἀνάγχας. τὸ δὲ πρὸς 

γένεσιν οὐδ᾽ ὅλως ἀνέβη οὐδ᾽ ἐζήτησεν ἀναβῆναι, φωλεῦην δὲ ἐν μυχοῖς 

ΓΑιδοῦ τῷ ἀβιώτῳ βίῳ χαίρει. τὸ δὲ μιχτόν ἐστιν, ὃ πολλάχις μὲν 40 
ὑπὸ τῆς ἀμείνονος ἀγόμενον τάξεως ϑειάζει χαὶ ϑεοφορεῖται, πολλάχις 

δ᾽ ὑπὸ τῆς χείρονος ἀντισπώμενον ἐπιστρέφει. τοῦϑ᾽, ὅταν ὥσπερ ἐπὶ 

3 πλαστιγγος ἢ τῆς χρείττηνος ζωῆς μοῖρα τοῖς ὅλοις βοίσῃ, συνεπισπασϑὲν 

2 παιδεύονται Ὁ, οἷ. ΑΒ ΡΟβὶ παιδεύονται ἀἀ, χαὶ Ὁ οὐ φιλεῖν] ὁ 

οὐὰς ἃ ὦ περιπόϑητον Μαῃσ. ΡῸΓ ΘΓΓΟΓΘΩΙ ὃς Ῥὰρ ὃ ἀπηρτηχὼς 

ΩΔΑΒ 0. οὐ Ῥὰρ: οὐ γὰρ ὁοίογὶ 1 χαταφιλεῖν "ἢ καὶ οἵ. (ἱ 10 χαι 
φτυητον οντως Δρ: οἵπ. οὐδ. βουλήσει Ρὰρ ποϑεῖν σοι, δίαηρ, 11 σι 

οὔ. ἢ 12 αἱ Ρὰρ: οἵη, ὑοήα, 12) χαὶ οἴη, ἢ τὸ] γὰρ Ρὰρ 14. δυνηϑῆ 

ὍΛΒ δυνηϑηιϊς λυτρα χαὶ σωστρὰ ᾿ὰρ πρὸς ποίου 1), πρὸς ποίους 1,, προσποιῇ 

τοῦ, Μίδηρ., ζὅμως) προσποιῇ ὁοη]. (Ὁδη [δ νυν Ῥὰρ: ὁπ|. (ἰ, οὖν ὁδίοτὶ 

ὁ] ἢ ΟΑΒ 16. γαμβοὸν δαιρ.: Λάρὼν Ῥὰρ οἱ οοὐα. Μωυσῆς Μαηρσ,: 
Μουσῆν Ραρ, Μωσέα εοὐά. τῆς Ψυχῆς ὁοἀή, 11 φιλήσας ΟΔΒ 19. γενεσιν 

πᾶς μεθόριον Ῥὰρ 20 τὰς] τὰς τοῦ ΑΒ 91] οὐδὲ ὈΪ8 Ρὰρ εν ΒΡ: 01η. 

εοῆα, 29 Ἅιδου ΘΔ {(Ῥὰρ 3): ἀδύτοις ΠΠΡ μὲν Ῥὰρ ΠΡ: μὲν ἀνέβη ἐείοτὶ 

25. χαὶ Ῥὰρ ΠΗΡ; τε χαὶ ΟΔΒ 94. δὲ οοδά. τῆς] τοῦ ἢ ὑποστρέφει 

ΘΑΒ, ἐπιρρέπει σοπὶ. αην. τοῦτ᾽ Ρὰρ Ὁ ταῖς ὁλχαῖς οοηϊ. Νδηρ. ρΡοϑβί 

ὅλοις ῬᾺΡ δὐθά. περιττα, ἃ ἀρίσση. αἰτιιηηῖθ αἰ ορσταρεΐα νοοῖ βρίσῃ νἱάρίανγ οββοὶ 

περιττεύσῃ ρὸ βρίσῃ ἐσοηϊ. (Οἷα συνεπισπανϑὲν ἢ" 
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417 τὸ τῆς ἐναντίας ζωῆς βάρος χουφότατον ἄχϑηος ἀπέφηνε. Μωυσῆς δὲ 

τὸ τῆς πρὸς ϑεὸν ζωῆς γένος ἀχονιτὶ στεφανώσας εἰς ἐπίχρισιν τὰ λοιπὰ 

ἄγει δυσὶν ἀπειχάζων γυναιξίν, ὧν τὴν μὲν ἀγαπωμένην, τὴν δὲ μισου- 

48 μένην χαλεῖ προσφυέστατα θεὶς ὀνόματα. τίς γὰρ οὐ τὰς δι᾽ ὀφθαλμῶν, 

τίς δ᾽ οὐ τὰς δι’ ὥτων, τίς δ᾽ οὐ τὰς διὰ γεύσεως ὀσφρήσεώς τε χαὶ ὁ 
ἁφῆς ἡδονὰς χαὶ τέρψεις ἀποδέχεται; τίς δ᾽ οὐ τὰ ἐναντία μεμίσηχεν, 

ὀλιγοδεΐαν, ἐγχράτειαν, αὐστηρὸν χαὶ ἐπιστημονιχὸν βίον, γέλωτος χαὶ 

φροντίδων χαὶ πόνων μεστόν, φίλον τοῦ ν.. 4180 Ν. 
ἐ μὲ 3 

παιδιᾶς ἀμέτοχον, συννοίας χαὶ 

ϑεωρεῖν, ἀμαϑίας ἐχϑρόν, χρημάτων μὲν χαὶ δόξης χαὶ ἡδονῶν χρείττω, 

ἥττω δὲ σωφροσύνης χαὶ εὐχλείας χαὶ βλέποντος οὐ τυφλοῦ πλούτου; 10 

49 πρεσβύτερα μὲν οὖν ἀεὶ τὰ γεννήματα τῆς μισουμένης ἀρετῆς. (10.) ὁ 

ὃὲ Μωυσῆς, εἰ χαὶ νεώτερα χρόνῳ, χαὶ ταῦτα φύσει πρεσβείων ἀξιοῖ 

τὰ διπλᾶ διδηύς, τῶν ὃὲ ἀφαιρῶν τὴν ἡμίσειαν. ἐὰν γὰρ γένωνται, 

φησίν, ἀνθρώπῳ δύο γυναῖχες, ἠγαπημένη χαὶ μισουμένη, χαὶ τέχωσιν 

ἀμφότεραι, μέλλων τὰ ἑαυτοῦ διανέμειν οὐ δυνήσεται πρεσβείων ἀξιῶσαι 18 

τὸν υἱὸν τῆς ἠγαπημένης, ἡδονῆς, --- νέης γὰρ οὗτος, εἰ χαὶ χρόνῳ 

πολιὸς γένοιτο ---, ἀλλὰ τὸν τῆς μισουμένης φρονήσεως πρεσβύτερον ἐχ 

ὅ0 παίδων εὐθὺς ὄντα, ὡς διμοιρίαν ἀπονεῖμαι (Τ)θυϊ, 21, 1Ὁ---117). τὴν 

δὲ τροπιχωτέραν τούτων ἀπόδοσιν ἐν ἑτέροις εἰρηχότες ἐπὶ τὰ ἀχόλουϑα 

τῶν ἐν χερσὶ τρεψώμεϑα ἐχεῖνο προὐποδείξαντες, ὅτι τῆς μισουμένης ὁ 90 

ϑεὸς λέγεται τὴν μήτραν διοίξας γένεσιν ἀστείων ἐπιτηδευμάτων χαὶ 

χαλῶν ἔργων ἀνατεῖλαι, τῆς φιλεῖσϑαι νομιζομένης αὐτίχα στειρουμένης. 

Ι ροβὶ ζωῆς αὐ, ἀντηεν Ῥὰρ, ηιοὰ [οτί. ὁχ νοῦθ ἐναντίας παίυιη οϑί; ἀντίπαλον οοηΐ. 
ΟὍδη Μωσῆς εοἕά. δὲ οἴῃ. Ρὰρ 2 ἀχονητὶ ΒΕ ἐπίχρισιν] τὴν βιιρτα 

80Γ, (ἢ ἢ, ὃ. τὰ λοιπὰ αἀγεῖν (510) ΡᾷρΡ: ἄγει τὰ λοιπὰ σοὐά. 8 δυσὶν] δ᾽ ἐστὶν ΟΑ 

ἅ προσφυεστατα ϑεῖς ὀνόματα ὕὰρ: ϑεὶς ὀνόματα προσφυέστατα οοὐά. 5. ὃε Ρὰρ 
Αἰΐογαπι δ᾽ Ρὰρ ΟΛΒ: οα. ΟἫΡ Ὁ τἀναντία (1, τὴν ἐναντίαν ΟΛΔΒ ἢ ὁλι- 

γοδέειαν ΗΡ ἔτι μονωτιχὸν σοὶ, δίδησ. 9. ἀμαϑείας ΘΕ, ἀμαϑία Β 

εχϑρων γρήμτω μὲν ἂρ ἡδονῶν ΘῊΡ (Ῥὰρ 7): ἡδονῆς ΟΔΒ χρείττων 
10 πλούτου] τρόπον αΞΡ3 11 ρμοϑβὶ ἀεὶ αὐά, τῆς φρονήσεως ΟΛΒ, τὴς. ἈΞ τῆς 

μεισουμενὴης ἀρετῆς Ρὰρ: οἵη. ὁσοθά, ὁ) οἱ Ῥὰἂρ 19 Μουσῆς Ραρ: Μωσῆς 
τ 

οοσά. εἰ] εἰ ὃε ὕὰρ, εἰ δὴ σοηΐοῖο νεὼ Π}, νεώτερος ἢ χαὶ ταῦτα φύσει 

Ρὰρ: καὶ τὰ φύσει ΟΡ, τὰ φύσει 11’, τὰ φύσει τίμια ΟΑ1}, χαὶ ταῦτα (ἅτε πρεσβύτερα) 

φύσει ὁσοπίοῖο, χαὶ οἱ φύσει 566]. ΟΠ π πρεσβειῶν ΠΘΠΠΡ 14. ἀγαπωμένη νὶ 

1 πρεσβειῶν ΗΡ 10 ουτως Ρὰρ 11 πολιὸς βογὶρβ᾽: παάλίος δ}, παλαιὸς 

σοἰοτί γένοιτο [Δ 0: ἐγένετο σοεή, φρονησεως πρεσβύτερον Ῥᾶρ: πρεσβύτερον 

φρονήσεως ΟΠ, πρεσβυτέρας φρονήσεως ΟΛΒ 18 ὡς διμοιρεῖαν απονειμαι Ρὰρ: 
ὦ διμοιρίαν ἀπένειμε οοὐ. 19 αποδωσις ΡᾺΡ 20 τρεψόμεϑα Ρὰρ (ἱ προσυ- 

ποῦειξαντες ΓᾺΡ 21 διανοίξας ὦ, ἀνοίγειν ΘΔ Β 21-- 19,1 γένεσιν --- αὑτῆς οἵη. ΟΔΒ 



ΟΙΤΙΒ ΒΕΕΒ. ΙΝ. ΗΕ ΕΒ 13 

ἰδὼν“ 1τὰρ φησι οχύριος ὅτι μισεῖται Λεία, ἤνοιξε τὴν μήτραν αὐτῆς" δ] 

Ραχὴλ δὲ ἣν στεῖρα“ (θη. 29,31). ἀρ οὐχ ὅταν ἢ ψυχὴ χυοφορῇ 

χαὶ τίχτειν ἄρχηται τὰ ψυχῇ πρέποντα, τηνιχαῦτα ὅσα αἰσϑητὰ στειρού- 

μενα ἀτοχεῖ, οἷς πρόσεστιν ἢ ἐχ φιλήματος ἀλλ᾿ οὐχ ἢ διὰ γνησίου 

ὃ φιλίας ἀποδοχή: (11.) ταύτης οὖν τῆς χατ' αἴσϑησιν ζωῆς, ἣν χαλεῖ δ 

δίασέχ, υἱὸς ἔχαστος ἡμῶν ἐστι τιμῶν χαὶ θαυμάζων τὴν τροφὸν χαὶ 

τιϑήνην τοῦ ϑνητοῦ γένους, αἴσϑησιν, ἣν χαὶ ὁ τήϊνος νοῦς, ὄνομα 

᾿Αδάμ, ἰδὼν διαπλασϑεῖσαν τὸν ἑαυτοῦ ϑάνατον ζωὴν ἐχείνης ὠνόμασεν. 

»ἐχάλεσε“ γάρ φησιν ,᾿Αδὰμ τὸ ὄνομα τῆς γυναιχὸς αὐτοῦ ζωή, ὅτι 53 

'ὸ αὕτη μήτηρ πάντων τῶν ζώντων“ (ὕφη. 8, 20), τῶν πρὸς ἀλήϑειαν 

τὸν ψυχῆς τεϑνηχότων δήπου βίον. οἱ δὲ ζῶντες ὄντως μητέρα μὲν 

ἔχουσι σοφίαν, αἴσϑησιν δὲ δούλην πρὸς ὑπηρεσίαν ἐπιστήμης ὑπὸ 

φύσεως δημιουργηϑεῖσαν. ὄνομα δὲ τοῦ γεννηϑέντος ἐχ ζωῆς, ἣν ἐχ 54 

φιλήματος ἐγνωρίσαμεν, διασυνίστησι Δαμασχός --- τὸ δὲ μεταληφϑέν 

19. ἐστιν αἴμα σάχχου ---, σφόδρα δυνατῶς χαὶ εὐθυβόλως σάχχον μὲν τὸ 

- »-- σῶμα αἰνιξάμενος, αἴμα δὲ ζωὴν τὴν ἔναιμον. ἐπειδὴ γὰρ ψυχὴ διχῶς δῦ 
" ὦ “ Α ΄“ ᾿ - , μ᾿ ΄ " - λέγεται, ἦ το ὅλη χαὶ τὸ ἡγεμονιχὴὺν αὐτῆς μέρος, ὃ χυρίως εἰπεῖν 

ψυχὴ ψυχῆς ἐστι, χαϑάπερ ὀφθαλμὸς ὅ τε χύχλος σύμπας χαὶ τὸ 

χυριώτατον μέρος τὸ ᾧ βλέπομεν, ἔδοξε τῷ νομοϑέτῃ διττὴν χαὶ τὴν 

μ 51 Ν, οὐσίαν εἶναι ψυχῆς, αἴμα μὲν τῆς ὅλης, τοῦ | δ᾽ ἡγεμονιχωτάτου πνεῦμα 

Ῥαχιὴλ εοἀά. (ΡΔρ ἢ) σπεῖρα ὰρ ἄρ᾽ ΟΑΒΒ, ἀρὰ Ραρ: ἀλλ᾽ ΘἫΡ 
ὅ. χυοφορή, χαὶ] γα. 1 {π|. ἃ, 4. σπειρουμενα Ρὰρ 4 οἷς) ἧς ἢ 

ἐχ) ἐμ. Ρὰρ χαταφιλήματος Η3 ἅ, 8. ἀλλ᾽ .-- φιλίας οὠ. ΗἸΡ 4. οὐχ ἡ] 

ιὐχι ἢ διὰ] ἐκ Η: ὃ φιλίας Ῥὰρ: φιλήματος ΘΑ ΒΟΗ: αποδογης "ὰΡ 
Ροδὶ αἴσϑησιν δια. διαδοχης ΒΡ Ὁ υἱὸς} εἷς (ἐ ἐστιν "ΔᾺΡ 1 τιϑήνην 

ἂρ Ὁ: τιϑηνὸν οοἰοτὶ τοῦ] καὶ τοῦ Ρὰρ 8 διαπλησϑεῖσαν ΠΤ ΡΗ! 
ἐχείνης ΟΛΒΡ; ἐχείνην Ρὰρ ΟἩ 8, 9 ὠνόμασε εχαλεσεν ἢΔΡ 9. τὸ οἱ τῆς 

δῦ, Ράρ: οἵη. οὐ. ζωὴ ΠΡ: ζωηι ὰρ, ζωὴν οοίοτὶ 10. αἷτ. τῶν] τὸν 0, 
3861. Νδησ. 11 τὸν Θ6Η5: τῆς ΡΗ!, τὸν τῆς Α, οὐν. ΓᾺΡ ψυχῆς οἴη. ΠᾺΡ 

τιϑνηχετων (πο) δηπου Ρὰρ: δήπου τεϑνηχότων ἑὁομά, 14. δαμασχος ἈΡ: δαμασκὸν 

κοὐ, 14. 15 τὸ δ᾽ ἐστὶ μεταληφϑὲν οὐ. ΟΛΒ ὃὲ μεταλημφϑεν ἐστιν Ῥὰρ: 
δ᾽ ἐστὶ μεταληφϑὲν ΠΗΡ 10 συνετῶς δίαιρ. 11 χαὶ] τε καὶ (Οὐ ὁ (ΟΙΓ. 

ἐπε ΡΠ! 18 ψυχὴ οιπ. ΠΡ ἐστιν ΡᾺΡ Ν 19. κυριώτερον 

μέρος ὦ ὁ τὸ οἵη. Ν βλεπωμεν ῬᾺΡ διττὴν Ῥὰρ: διπλῆν οὐ. Ν 
13. 20 εἶναι χαὶ τὴν οὐσίαν ΠΡ 20 τῆς ψυχῆς ΠΡ τῆς Ρὰρ: τὸ τῆς 
τοὐ. Ν δὲ οοὐα. ἡγχεμονιχοῦ τὸ οὐηΐ. δΜδησ, 

᾿ 

2, 

ἰ 5ᾳ4ᾳ. Ογίφ. (Ὀπινιεηὶ. ἐπὶ πη. Ρ. 41 (αὐ εἰμάεηι ἰοοιηι): κατὰ δὲ τὸν πνευματιχὸν νόμον 

φυγῆς ἀνοίγει μήτραν. .... 10---14.16 ἐπειδὴ--- τοῦ γένους ἡμῶν ἐξ ἑαυτοῦ Ν 
ἴο!. 1θ0ὅτ, 
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δ0 ϑεῖον. φησὶ γοῦν ἄντιχρυς" οψυχὴ πάσης σαρχὸς αἴμα ἐστιν“ (1,ον. 11, 

11). εὖ 1ε τὸ προσνεῖυναι τῷ σαρχῶν ὄχλῳ τὴν αἵματος ἐπιρροήν, 

οἰχεῖον οἰχείῳ - τοῦ δὲ νοῦ τὴν οὐσίαν ἐξ οὐδενὸς ἤρτησε γενητοῦ, ἀλλ᾽ 

ὑπὸ ϑεοῦ χαταπνευσϑεῖσαν εἰσήγαγεν: ,ἐνεφύσησε“ γάρ φησιν ,,ὃ ποιη- 

τὴς τῶν ὅλων εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πνοὴν ζωῆΐῇς, χαὶ ἐγένετο ὁ ὃ 

ἀνϑρωπος εἰς ψυχὴν ζῶσαν“ (θη. 2, 7), ἢ χαὶ χατὰ τὴν εἰχόνα τοῦ 

ΣΝ “1 ποιητοῦ λύγος ἔχει τυπωϑῆναι. (12.) ὥστε διττὸν εἴδος ἀνθρώπων, 

τὸ μὲν ϑείῳ πνεύματι λογισμῷ βιούντων, τὸ δὲ αἷματι χαὶ σαρχὸς 

δηνῇ ζώντων, τοῦτο τὸ εἶδός ἐστι πλάσμα τῆς, ἐχεῖνο δὲ θείας Ξἰχόνος 

δ8 ἐμφερὲς ἐχμαγεῖον. χρεῖος δ᾽ ἐστὶν οὐ μετρίως ὃ πεπλασμένος ἡμῶν 10 

χοῦς χαὶ ἀναδεδευμένος αἷματι βοηϑείας τῆς ἐχ ϑεοῦ" διὸ λέγεται 

»οοὗτος Δαυασχὸς Ἐλιέζερ“ --- ἑρμηνευϑεὶς δέ ἐστιν Ἐλιέζερ ϑεύς μοὺ 

βοηϑός ---, ἐπειδὴ ὃ ἔναιμος ὄγχος ἐξ ἑαυτοῦ διαλυτὸς ὧν χαὶ νεχρὸς 

συνέστηχε χαὶ ζωπυρεῖται προνοίᾳ ϑεοῦ τοῦ τὴν χεῖρα ὑπερέχοντος χαὶ 

ὑπερασπίζοντος, μηδεμίαν ἡμέραν ἱδρυϑῆναι παγίως δυνηϑέντος ἐξ ἑαυτοῦ ιό 

ὅ9 τοῦ γένους ἡμῶν. οὐχ ὁρᾷς ὅτι χαὶ Μωυσέως ὁ δεύτερος τῶν υἱῶν 

ὁμωνυμεῖ τούτῳ; «τὸ γὰρ ὄνομα“ φησί ,,τοῦ δευτέρου Ἐλιέζερ“, χαὶ 

] γοῦν] γὰρ (ἱ ψυχηι Ρὰρ 2 εὖ γε οἠ. [), γε οἴῃ. Ρὰρ προσνέ- 
μον ἢ τῷ τῶν [) (τῷ βυρτγα βεγ, Μὴ σαρχῶν Ῥὰρ Ὁ: σαρχὸς οὐ. Ν 

ὄγχῳ οοηὶ, Μαηρ, τοῦ αἵματος ΛΒ ὃ οἰχείαν 13 οἰχείω Ῥὰρ (ἰ5, δια, 

τσ, Η", ὉΝ; οἰχεῖον ΟΡ, οὐ. ΟΘΔΒ ἐξ] ἐξῆς α ρτησεν Ρὰρ γενητοῦ 

ΠΡῸΜ; γεννητοῦ Ρὰρ ΑΘΈΝ, γε ϑνητοῦ (ἱ 3. 4 ἀλλ ὑπὸ Ρὰρ Ὁ: ἀπὸ οσοὐ. Ν 
4 ϑεοῦ Ῥὰρ Ὁ: ϑεοῦ ὃ᾽ ἄνωϑεν ὁπ. Ν ἡ, ὃ ὁ-- ὅλων οι. Ὁ Ὁ ψυχὴν 

πνοὴν ΠΠ, σάρχα ὃὉΡ ζῶσαν] ζωης Ῥὰρ ἢ 5: ἣ ΜῚ εἰ Ρὰρ ΟΡΙΠΌΝΘΡΘΡ, 

ἣν ΟΛΒ χαὶ οὔ. ἢ ἡ λόγος] ϑεοῦ λόγος "ὃ ροβί τυπωϑῆναι 

αὐὰ, τὸν ἄνθρωπον [), [οτί. τοῖο ὥστε οἴη. ἢ εἶδος Ῥὰρ 1): εἶναι γένος 
σοι. Ν ὁ ἄνϑρωπος ΜΝ ὃ. τὸ]ῇ τῶῖι αρ, τῷ ὮΝ Ροβδὲ πνεύματι ἀὐά. 

καὶ ΘΔ} βιον, τὰ γὰβ. ΠΜ τὸ] τῶῖι Ρὰμρ, τῷ (ἰ, τοῦτο ὃ" 

ἢ ζῶν, τὰπ| τῆβ, ΠΝ ἐστιν πλάσμα 'Ὁρ 19; πλάσμα ἐστὶ σον, Ν δὲ ὁπ]. 

"ΡΝ εἰκόνος οἴη. ὉΝ 10 δέ εοὐ. "Ὁ οὗ μετρίως οἱ. 

μετρίας ΔΒ ὑποπεπλασμένος ΛΒ 12. ϑεὸος ὕὰρ: ὁ ϑεός σοὐα. Ν 
13. ροβὲ βοηϑός αὐ, μου "α ὁ ΟἿΟΝ : οἵα. οοὐΐοῦί οὐ Ρὰρ διαλυτὸς ΓΔρ 
ΠΡΝῚῸ εὐδιάλυτος ὁοίον 14. χεῖρα ὑπερέχοντος ΠΗ (ΡΟΝ: χεῖρα ὑπέχοντος Η" (Ὰρ ὅ), 

χάριν οἱ παρέχοντος ΟΑ Β}3 1 ἱδρυνϑῆναι ΛΈ", δυνηθῆναι Ν 15. 1ὃ τοῦ γέ- 

νους ἡμῶν ἐξ ἑαυτοῦ Ν 10 τοῦ οἵω. Ρὰρ τὸ γένος 11 φησιν Ρὰρ 

1--11 ΠΡ [0]. 516 τίς ὁ ϑείων ἐστὶ χληρονόμος χαὶ εἰς τὰ ἴσα χαὶ ἐναντία τομῆς Μ 

[0]. 2832 τοῦ αὐτοῦ τίς ὁ χληρονόμος χαὶ εἰς τὰ ἴσα τῆς τομῆς τῆς ἐναντία τομῆς: φησὶν 

ᾧ νομοθέτης ἄντιχρυς: Ψυχὴ πάσης (5. ΠΡῚ Ψυχὴ ἀντιχρυς πάσης ΟΜ σοίογ!β ΟἹ.) --- 

βοηδείας {τούτου αἰ ΠΡ), 
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τὴν αἰτίαν ἐπιφέρει" ,,ὃ γὰρ ϑεὸς τοῦ πατρός μοῦ βοηϑός μου. χαὶ 

ἐξεθατό με ἐχ χειρὸς Φαραώ“ (ἔχοϊ. 18,4). τοῖς δ᾽ ἔτι τῆς ἐναίμου ὁ0 

χαὶ αἰσϑητῆς ζωῆς ἑταίροις ἐπιτίϑεται ὁ σχεδάσαι τὰς ϑεοσεβείας δεινὸς 

τρόπος. ὄνομα Φαραώ, οὔ τὴν παρανομίας χαὶ ὠμότητος μεστὴν δυνα- 

ὁ στείχν ἀμήχανον ἐχφυγεῖν ἄνευ τοῦ γεννηϑῆναι τὸν Ἐλιέζερ ἐν ψυχῇ 

χαὶ ἐπελπίσαι τὴν παρὰ τοῦ μόνου σωτῆρος ϑεοῦ βοήϑειαν. παγχάλως 9] 

δὲ τὸν Δαμασχὸν οὐκ ἀπὸ πατρός, ἀλλ᾿ ἀπὸ μητρὸς τῆς Μασὲχ διασυνέ- 

στησεν, ἵνα διδάξῃ ὅτι ἢ ἔναιμος ψυχή, χαϑ'᾽ ἣν ζῇ χαὶ τὰ ἄλογα, τοῦ 

πρὸς γυναιχῶν μητρῴου γένους οἰχεῖόν ἐστιν, ἄρρενος γενεᾶς ἀμέτοχον. 

0 1λλ οὐχ ἢ ἀρετὴ Σάρρα" μόνου γὰρ τοῦ πρὸς ἀνδρῶν μεταποιεῖται, ἐχ 03 

πατρὸς τοῦ πάντων ϑεοῦ μόνου Ἱεννηθϑεῖσα ἢ ἀμήτωρ ἀρχή" ,ἄἀλη- 

ϑῶς" γάρ φησιν ,ἀδελφή μού ἐστιν ἐχ πατρός, ἀλλ οὐχ ἐχ μητρός" 

(ὅρη. 20, 12). 

(18.) Ἃ μὲν οὖν ἣν ἀναγχαῖον προαχοῦσαι, διεπτύξαμεν" χαὶ γὰρ 08 

15" εἶχεν ἀσάφειαν ἢ πρότασις αἰνιγματώδη. τί ὃὲ ὃ φιλομαϑὴς ζητεῖ, 

ΜΉΝ, διξρμηνευτέην ἀχριβέστερον" μήποτ᾽ οὖν ἐστι τοιοῦτον, εἰ δύναταί | τις 

ἐφιέμενος τῆς ἐναίμου ζωΐῆς χαὶ μεταποιούμενος ἔτι τῶν χατ᾽ αἴσϑησιν 

Ἰξνέσϑαι τῶν ἀσωμάτων χαὶ ϑείων πραγμάτων χληρονόμος. τούτων θ4 

αὖνος ἀξιοῦται ὁ χαταπνευσϑεὶς ἄνωϑεν, οὐρανίου τε χαὶ ϑείας μοίρας 

Ἃ ἐπιαχών, ὃ χαϑαρώτατος νοῦς, ἀλογῶν οὐ μόνον σώματος ἀλλὰ χαὶ 

τοῦ ἑτέρου ψυχῆς τμήματος, ὅπερ ἄλογον ὑπάρχον αἵματι πέφυρται, 

ϑυμοὺς ζέοντας χαὶ πεπυρωμένας ἐπιϑυμίας ἀναφλέγον. πυνθάνεται θδ 

γοῦν τὸν τρόπον τοῦτον" ἐπειδὴ ἐμοὶ οὐχ ἔδωχας σπέρμα τὸ νοητὸν 
Ὕ Σ - ᾿ Ἷ , ᾿; ᾿΄ 

ἐχεῖνηο, τὸ αὐτοδίδαχτον, τὸ ιυκενυστα, ἀρά 1 .,2. οἰχογενής μοῦ χληρον.- 

ΠῚ πήσει με΄ (θη. 1Ὁ, 3), ὁ τῆς ἐναίμου ζωῆς ἔγγονος; τότε χαὶ ἐπισπεύσας δ0 

Ἰ τοῦ πᾶτρος μου ὕδρ: οἵα. οοὐά, 2 εξειλατὸ Ῥὰρ: ἐξελέξατο (ἰ, ἐξείλετο σοίοτί 

δὲ εὐαώ, ὅ. ἑτέροις ΘῊΡ σχεῦασαι τὰς ϑεοσιβειας αλρ: τὰς ϑεοσεβείας 

σχεδήσαι ΘῊΡ, τὰς (τὰ Ὁ) ϑεοστημείας σχεδάσαι (σχεδάσαι Ὁ) ΔΤ, τωρ. Ρ τοὺς 

δεησεβεῖς οοηϊ. Μίδηρ. 4. τὴν] τῆς ΟΡΗῚ παρανομίαν Ο} ὃ ἐχφυγεῖν] 

τὐρεῖν ΟΡΗ! Ὁ ϑεου αρ: οὐ. οὐ, Ἴ. 8 διέστησεν (ἱ, συνέστησεν ΘΔ Β 

ὃ δδαξηι Ῥαρ: δείξη οὐδ, χαιϑην Ῥὰρ τοῦ] τῶν ΤΏγΩ. Ὁ. ἀμετοχον ὕδὰρ: 
ἐμέτοχος οσοαι, 10 μεταποιείιται αρ: μεταπεποίηται σοσι]. ΕΠ μόνη ΑΒ ενη- 
δεῖσα (ὦ 14. ἦν ἀναγκαῖον Ρὰρ (ὑ: ἦν 1,, ἀναγχαῖον ἦν σοῖοτὶ διακοῦσαι ΟΔΛᾺ 
16 πρόφασις ΟΑΒ αἰνιγματώδη οἴῃ. ἡ 16 ἑρμηνευτέον Ὁ, διερευνητέον σοηϊοῖο 

μήποτε ΟΔΒ 19 μονος ἀξιουται Ρὰρ: ἀξιοῦται μόνος ὁοαα, 290 ἐπιτυχών ΟΛΒ 
φλὰ οἱ. 1, 20. 231 χαὶ τοῦ (ΠἨΡ: τοῦ ΟΑΒ (Ῥὰρ τοῦ νοὶ] χαὶ }) 21 πεφύυρται Ρὰρ: 

πεφύραται οσοΐὰ, 232 ϑυμοῦ ζεόντος ΟΔΒ, ϑυμοῦ οἴἴδιῃ ἈΠ’ 28. τοῦτον Ῥὰρ: οἱ. 

ἐρᾷ, Ξρρ)]. ΤΌγη. ἀπέ τὸν 2, 24. τὸ νοητὴν ἐχεινὸ τὸ αὐτοδιῆαχτον Δρ: τὸ αὐτο- 

ῆηχτον, τὸ νοητὸν ἐχεῖνο οὐ, 24. τὸ ϑείοει δες Ραμ: οἵη. οὁοαήε, 95 ἔχγονος ΠΡΠ 
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2 Φ' 
ϑεὸς ἔφϑασε τὸν λαλοῦντα, τῆς ῥήσεως προαποστείλας ὡς ἔπος εἰπεῖν 

διδασχαλίαν. ,εὐθὺς“ γάρ φησι φωνὴ ϑεοὺ ἐγένετο πρὸς αὐτὸν 

τῷ λέγειν: οὐ χληρονομήσει σε οὗτος“ (ἄοη. 1, 4), τῶν εἰς τὴν δι᾽ 

αἰσϑήσεως δεῖξιν ἐρχομένων οὐδὲ εἷς: ἀσώματοι γὰρ φύσεις νοητῶν 

οι ΟἹ πραγμάτων εἰσὶ χληρονόμοι. παρατετήρηται δὲ ἄχρως τὸ μὴ ,κεἶπεν“ ἢ 

»ἐλάλησεν“ φάναι, ἀλλὰ τὸ φωνὴ ϑεοῦ ἐγένετο πρὸς αὐτὸν“ ὥσπερ 

εὐτόνως ἐμβοήσαντος χαὶ ἀρρήχτως ἐνηχήσαντος, ἵν᾽ εἰς πᾶσαν τὴν 
τ ᾿ - ΄ἷἦ τ : ΄ ᾿ “ "ν ΄ ᾿ [2 Γ 55 

ψυχὴν διαδηϑεῖσα ἢ φωνὴ μηδὲν ἔρημον ἐάσῃ χαὶ χενὸν ὑφηγήσεως 

ὀρϑῆς μέρος, ἀλλὰ πάντα διὰ πάντων ὑγιαινούσης μαϑήσεως ἀναπλησϑῇ. 

08 (14.) τίς οὖν γενήσεται χληρονόμος; οὐχ ὁ μένων ἐν τῇ τοῦ σώματος 10 

εἰρχτῇ λογισμὸς χαϑ᾽ ἐχηύσιον γνώμην, ἀλλ᾽ ὁ λυϑεὶς τῶν δεσμῶν χαὶ 

ἐλευϑερωϑεὶς χαὶ ἔξω τειχῶν προεληλυϑὼς χαὶ χαταλελοιπώς, εἰ οἷόν 

τε τοῦτο εἰπεῖν, αὐτὸς ἑαυτόν. οὃς γὰρ ἐξελεύσεται ἐχ σοῦ“ φησίν, 

09. οοὗτος χληρονομήσει σε ((6η. Τῦ, 4)“. πόϑος οὖν εἴ τις εἰσέργεταί σε, Ω μ ᾿ ἐ 
Ψυχή, τῶν ϑείων ἀγαθῶν χληρονομῆσαι, ἡ μόνον ,γῆν,“ τὸ σῶμα, ι1Ὁ 

χαὶ οσυγγένειαν“, (τὴν) αἴσϑησιν, χαὶ ,οἶχον πατρός (ἄφη. 13,1), τὸν 

λόγον, χαταλίπῃς, “ἀλλὰ χαὶ σαυτὴν ἀπόδραϑι χαὶ ἔχστηϑι σεαυτῆς, 

ὥσπερ οἱ χατεχόμενοι χαὶ χορυβαντιῶντες βαχχευϑεῖσα χαὶ ϑεοφορηϑεῖσα 

τὸ χατά τινα προφητιχὸν ἐπιϑειασμόν: ἐνθουσιώσης Ἰὰρ χαὶ οὐχέτ᾽ οὔσης 

ἐν ἑαυτῇ διανοίας, ἀλλ΄ ἔρωτι οὐρανίῳ σεσοβημένης χἀχμεμηνυίας χαὶ Ὁ 

ὑπὸ τοῦ ὄντως ὄντος ἠγμένης χαὶ ἄνω πρὸς αὐτὸ εἰλχυσμένης, προΐ- 

οὐσης ἀληϑείας χαὶ τὰν ποσὶν ἀναστελλούσης, ἵνα χατὰ λεωφόρου βαίνοι 

1 ἐφϑασεν Ῥὰρ ἀποστεῦλας ΟΔΛΒ ὦ τὴν διὸ. ΟΑΒΗΡ φησιν 
Ῥὰρ ὃ τῷ] τὸ ΡΗῚ 4 φύσεις) φύσεις εἰς ἃ φύσεις εἰς τὰ (τὰ οπι. Ὁ) 
νοητὰ πράγματα ΟΔΛΒ ὃ εἰπεῖν "ὰρ ὃ ελαλησεν Ρὰρ: ἐλάλησεν ἄχρως οὐαα,, 

ἐλάλησεν αὐτῷ Μίδῃηρ. ϑεοῦ οὦ. ᾿ὰρ  ἐμβοήσαντος καὶ βογίρδί : ἐμβοησαντος 

Ῥαρ, χαὶ ςοὐά. 1--- ἐμβοήσαντος --- μαϑήσεως οἵ. 1, ἢ ἀρρήτως ΑΘΒ 

8 εασγμρ ἐρημὸν ὰρ Ι0 του Ῥὰρ: οἴῃ. ὁοάὰ, 12 χαταλελοιπὼς δὶς πδθοι 

Ρὰρ: ρΡοβὶ ἑαυτὸν ἴῃ. 19 ἰγαηβροβ, οοάα, 1ὃ φησίν ρμοδὶ γὰρ ἰγληβροβ, οοά, 
14. σε] σοι ΘΑ ᾿Ὁ τὴν δὐβϊαϊ 11 σεαυτὴν 18 ὥσπερ Βρ 
0); χαϑώσπερ ΒΟΉ, χκαϑάπερ Ρ κατεχόμενοι χαὶ χορυβανϑίωντες (512) Ῥᾶὰρ: 

χορυβαντιῶντες καὶ κατεχόμενοι οοε. 19. προφορητιχὸν ἴ, χαὶ ἃπίε ἐν- 

ϑουσιώσης τι. ΔΒ οὐχέτι οσοὐά. 30. οὐρανίῳ) αἰωνίω ΟΛΒ ταὶ 

ἐχμεμηνυίας οοαα. 90. 21 χαὶ ὑπὸ τοῦ οντὸς οντὴῆς (51) γμένης ΡΔΡ: ὁπι. σοθά, 

29] αὐτὸ Βοῖρδὶ: αὐτὼ Ρὰρ, αὐτὸν ΟΡ, αὐτὴν ΟΔΒ εἰλημένης ἃ 

2} ἀλήϑειαν ἡ 

4. ὃ ἀπώματοι- χληρονόμοι Ν᾽ [ὁ]. 1θὅν, 
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τῆς ὁδοῦ, χλῆρος οὗτος. πῶς οὖν μετανίστασ» τῶν προτέρων ἐχείνων, 7] 

λέγε ϑαρροῦσα ἡμῖν, ὦ διάνοια, ἣ τοῖς ἀχούειν τὰ νοητὰ δεδιδαγμένοις 

ἐνηχεῖς, ἀεὶ φάσχουσα ὅτι μετῳχισάμην τοῦ σώματος. ἡνίχα τῆς σαρχὸς 

ἠλόγουν ἤδη, χαὶ τῆς αἰσϑήσεως, ὁπότε τὰ αἰσϑητὰ πάντα ὡς μὴ πρὸς 

». 85 Μ. ἀλήϑειαν ὄντα ἐφαντασιώϑην χαταγνοῦσα μὲν αὐτῆς τῶν | χριτηρίων ὡς 

8 νενοϑευμένων χαὶ δεδεχασμένων χαὶ ψευδοῦς ὑποπεπλησμένων δύξης, 

χαταγνοῦσα δὲ χαὶ τῶν χρινομένων, ὡς δελεάσαι χαὶ ἀπατῆσαι χαὶ ἐχ 

μέσης τῆς φύσεως ἁρπάσαι τὴν ἀλήϑειαν εὐτρεπισμένων: μετανέστην 

χαὶ τοῦ λόγου, ἡνίχα πολλὴν ἀλογίαν αὐτοῦ χατέγνων χαίτοι μετεωρίζοντος 

10 χαὶ φυσῶντος ἑαυτόν. ἐτόλμα γὰρ τόλμημα οὗ μιχρόν, διὰ σχιῶν μὴι σώματα, Τὰ 

,ο διὰ ῥημάτων πράγματα, ἅπερ ἀμήχανον ἦν, δειχνύναι" χαίτοι σφαλλόμενος 

περιελάλει χαὶ περιέρρει: χοινύτητι τῶν ὀνομάτων τὰς ἰδιότητας τῶν ὑπο- 

χειμένων ἀδυνατῶν ἐμφάσει τρανῇ παραστῆσαι. παϑοῦσα δ᾽ ὡς ἄφρων 178 

χαὶ νήπιος παῖς ἔμαϑον, ὡς ἄμεινον ἦν ἄρα πάντων μὲν τούτων ὑπεξελ- 

15. ϑεῖν, ἐχάστου δὲ τὰς δυνάμεις ἀναϑεῖναι θεῷ τῷ χαὶ τὸ σῶμα σωμα- 

τοῦντι χαὶ πηγνύντι χαὶ τὴν αἴσϑησιν αἰσϑαάνεσϑαι παρασχευάζοντι χαὶ 

τῷ λόγῳ τὸ λέγειν ὀρέγοντι. τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον ὄνπεο τῶν ἄλλων 174 

ὑπεξελήλυθας, ὑπέξελθϑε χαὶ μετανάστηϑι σεαυτῆς. τί δὲ τοῦτό ἐστιν: 

μὴ ταμιεύσῃ τὸ νοξῖν χαὶ διανοεῖσθαι χαὶ χαταλαμβάνειν σεαυτῇ, 

80 φέρουσα δὲ χαὶ ταῦτα ἀνάϑες τῷ τοῦ νοεῖν ἀχριβῶς χαὶ χαταλαμβάνειν 

ἀνεξαπατήτως αἰτίῳ. 

Ἰ χληρὸς ουτὸς Ρὰρ: χληρονόμος οὗτος (οὕτω ΡΏ) ΘῊΡ, τὸ γενέσϑαι τῶν ϑείων χληρονό- 
μον οὕτω ΟΛΈ, τὸ γενέσθαι τῶν ϑείων αἰ. τῶν. ΕΣ μετανιστασαι ΡΔΡ 

2 τὰ νοητὰ δεδιδαγμενοῖς Ρὰρ: δεδιδαγμένοις τὰ νοητὰ οοάμ. ὅ ἐνηχοῦσα ΟΔΒ 
φάσχεις ΔΒ μετωχισάμην Ῥὰρ (ἐ: μετωχησάμην οοἰοτὶ σαρχιχῆς (ἰ 

4 τῆηι Ῥὰρ: δὴ εοὐή, ποτε τ᾽ αἰσϑητα ὰρ μὴ Βογίρ5ϊ: τὰ Ῥὰρ οοσθά,, 

μὴ τὰ Μδηρ. ἢ ἐφαντασιώϑη ΟΊ, χαταγνοὺς Β αὐτῆς τῶν 

Ρὰρ ἪΡ: αὐτῶν ΟΔΒ ὃ--Τ χριτηρίων --- χρινομένων οἵη. ΟΔΛΒ 

Ὁ υποπεπλησμενῶν ὰΔρ: ὑπὸ πυβελησμένων (ἡ, ὑποπεπληρωμένων δοίοτὶ ὃ μέσης] 

μέρους ὃ ευτρεπισμενον ΤᾺΡ μετανέστη {ἰ, μοϑὲ μετανέστην δι. ἀρ- 

πάσαπα τὴν ἀλήϑειαν ΔΒ 10 ἑαυτόν} αὐτου ὰρ 11 ὅπερ Ἄσομπΐοῖο 

11. 12. χαιτοι σφαλλομενος περι(ελαλει χ)αι περίερρι "δΡ: τοιγαροῦν περιέρρει τοῖς σφαλλο- 

μένοις χαὶ περιελάλει ΠΡ, τοιγαροῦν περιήει τοὺς σφαλλομένους καὶ περιελάλει ΔΒ 

12 χοινότητας ΟΠ, χοινότητα Η", χοινὸ Ρ 12. 19 τὰς ὑποχειμένας τῶν ἰδιοτήτων 

ΘᾺΒ 13 τρᾶνει Ρδρ 14. ἐμαϑον Ρὰρ : ἔγνων ἑοαα, τούτων 

οἵη. ὰρ 15 τὸ Ῥὰρ: ὁπι. σοσά, σῶμα οἴῃ. ΔΒ 11 τῷ οἱ. (ἱ 

τὰ] τῷ ΘΗ (Ρ}) 18 ἐξελήλυϑας ἃ υπεξελθϑε Ῥὰρ: ὑπέχστηϑι οὐ, 

σεαυτῆς Ρὰρ (ὃ: χαὶ σεαυτῆς Π’΄, ἀφ᾽ ἑαυτῆς ΟΛΔΒ, ἀπ᾽ αὐτῆς Ρ(Π ἢ) ἐστι τοῦτο 

εοἀά. 20 ἀναϑες ᾶρ: ἀνάϑου οσάά. τῷ τοῦ Ρδρ: τὸ (ἃ, τῷ σοίογὶ 

Ῥμοηΐς ορότα νοὶ. 11], 2 
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7ῦ (18). Τὴν δὲ ἀνάϑεσιν δέξεται τῶν πανιέρων τεμενῶν τὸ ἁγιώτερον " 

δύο 1ὰρ ἔοιχε συστῆναι, τὸ μὲν νοητόν, τὸ δ᾽ αἰσϑητόν. αἰσθητῶν μὲν 

οὖν φύσεων ὁ χύσμος οὗτος, ἀοράτων δ᾽ ὡς ἀληϑῶς ὃ νοητὸς τὸ 

τὸ πανϑειόν ἐστιν. ὅτι δ᾽ ὁ ὑπεξελθϑὼν ἐξ ἡμῶν νοητῶν χαὶ γλιχόμενος 

ὑπαδὸς εἶναι ϑεοῦ τοῦ φύσεως ἀοιδίμου πλούτου χληρονόμος ἐστί, ὃ 

μαρτυρεῖ λέγων: ,,ἐἐξήγαγεν δὲ αὐτὸν ἔξω χαὶ εἶπεν: ἀνάβλεψον εἰς τὸν 

οὐρανόν“ (ἄρῃ. 19, 5), ἐπειδήπερ οὗτος ὃ τῶν ϑείων ϑησαυρὸς ἀγχϑῶν 

-- οἀνοίξαι 1ά6ρ σοι“ φησί ,χύριος τὸν ϑησαυρὸν αὐτοῦ τὸν ἀγαϑόν, 

τὸν οὐρανόν“, (Ποιΐ, 28, 12). ἐξ οὗ δὴ τὰς τελεωτάτας εὐφροσύνας ὃ 

ες ρἀναάβλεψον“ δὲ εἰς ἔλεγχον τοῦ τυφλοῦ τῶν 10 χορηγὸς ἀδιαστάτως ὅει 

ἀγελαίων ἀνθρώπων γένους, ὃ βλέπειν δοχοῦν πεπήρωται, πῶς τὰρ οὐ 

πεπήρωται, ὅτε χαχὰ μὲν ἀντ᾽ ἀγαϑῶν, αἰσχρὰ ἀντὶ χαλῶν, ἄδιχα ἀντὶ διχαίων 

“1 “1 

χαὶ πάϑη μὲν ἀντ᾽ εὐπαϑειῶν, ϑνητὰ δὲ ἀντ᾽ ἀϑανάτων ἥρηται χαὶ νου- 

ϑετητὰς μὲν χαὶ σωφρονιστάς, ἔτι ὃὲ ἔλεγχον χαὶ παιδείαν ἀποδιδράσχει, 

χύλαχας δὲ χαὶ τοὺς πρὸς ἡδονὴν λόγους ἀργίας χαὶ ἀμαϑίας χαὶ ϑρύψεως 15 

78 δημιουργοὺς ἀποδέχεται; μόνος οὖν βλέπει ὁ ἀστεῖος, οὗ χάριν χαὶ τοὺς 

προφήτας ὠνόμασαν οἱ παλαιοὶ δρῶντας (1 ἤορ. 9,9). ὁ δὲ ἔξω 

προεληλυϑὼς οὐ μόνον ὁρῶν, ἀλλὰ χαὶ ϑεὸν ὁρῶν προσερρήϑη. ᾿Ισραήλ 

[ὅς ἐστι ϑεὸν ὁρῶν]. οἱ δέ, χἄν ποτε [ τοὺς ὀφθαλμοὺς διοίξωσι. πρὸς ν. 454} 

γῆν ἀπονενεύχασι τὰ γήινα μετιόντες χαὶ τοῖς ἐν “Αἰδῃ συντρεφόμενηι. 20 

1 δεξεται Ρᾶρ: δέχεται οοὐά. αγιωτερον ΤἈρΡ: ἁγνότερον οοα!. 2 νοη- 

τῶν οἱ αἰσϑητῶν ΟΛΒ αἰσϑήσεων μὲν Π(Ρἢ) 8. χόσμος ---ὁ οἴῃ. ἡ 

δὲ οοαά. 3, 4 τὸ πανϑειὺν Ρᾶὰρ: τὸ πᾶν ϑεῖον ΠΡ᾿ ΗΠ], οὗ τὸ πᾶν ϑεῖον ΟΛῈΡ:, 

τὸ πανδοχεῖον ἢ 4 δὲ οοὐά, ὁ Ῥὰρ ΗΞ οπν. σθίθγὶ εξελϑων Ῥὰρ 

ἔξω γηίνων ζχαὶ ἐφιέμενος) νοητῶν οσηΐ. ΟἸπ νοητῶν Ρᾶρ: οἵ. σοαα, 

5. τοῦ] τῆς ΟΑΒΡΗ! ἐστιν ΡΔρ 0 ὁ λέγων ΠΠ (Ρὰρ 3) ὃε ὰρ: 
οἵη. οὐἀα. 8 γὰρ 1'ὰρ: οἵ. οοπά, φησιν ΡᾺΡ τον (αγαϑον) ΡᾺρ: 

τῶν ἀγαϑῶν οοὐὰ. 9. τελεωτάτους (ἱ 10 ὃε Ρὰρ: οἵπ. οοὐά,, δὴ σοπίοῖο 

11 οὐ οια. ΡΗ! 132. ὅτε 5ογίρεῖ; ὅταν ᾿ὰᾺρ οἱ σοι ά, ἀντὶ σοι. 

(αισχρα ἀντι) χαλων Ῥὰρ: ὁρᾷ ΟΛΒΡ", οἡ. ΘΗΡ! αδίιχα ἀντι διχαιωὴ)ὴν Ρὰρ: ἀντὶ 

δὲ διχαίων ἀδίχημα ἊἪ!, ἀντὶ δὲ διχαίων ἀδιχα σοιονὶ 18. εὐπαϑεῖν (ἱ 

αντ᾽] ἀντὶ οοἀά. ηρηται Ρὰμ: ὁπι. οσαά, 14. ἀποδιδράσχει ΑΒΡῊ! (Ρὰρ ἢ): 
ἀποδιδράσχη ΟΟΗ: 15 τοὺς οὐ. ΟΛΒ λόγους οι. Η ἀργίας --- ϑρύψεως 

οα. ΟΛΒ 16 δημιουργοὺς δρ: οἵη. οσὐἀά,, 506 χαὶ τοὺς πρὸς λόγους ἃ, χαὶ τοὺς 

πρὸς ἥδονην λόγους ἩΠΡ δὶς τεροίαμι ἀποδέχηται Η ὁ ἀστεῖος οὖν 

μόνος βλέπει ΟΑΒ, μόνος οὖν ὁ ἀστεῖος βλέπει σοηϊοίο, αυοα ρμοίοβί αθιΐθβο ΡΔρΡ, ἴῃ 

4υα 5οῖδο {|ογᾶθ μὸν Ἰοσὶ ροβδυπί 19 ὃς -- ὁρῶν 560] 8] ἐστιν σοι. ; ὁπ. 

Ρὰρ ϑεον ορων κῃ: ὁρῶν ϑεόν ὁρίοτγὶ χαὶ (αν) Ρὰρ διοιξωσι 

Βογίρδὶ: Ραρῦ, ΠΠΕΟΓΔΤΆΙ ΠΟΛ. σομγνθηΐι, διανοίξωσι ΑἸ}, αὐτῶν διανοίξωσι Ὁ διγίξειε 

(ὐ, διοίξειαν ΗΡ 20 Ἅιδη σοι. (Ρὰρ ἢ): ὕλῃ, ΤΌγη,, ὅλαις σοηΐ. Ἡαὴρ 

συντρεγόμενοι ΟΑ}} 
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ὁ μὲν γὰρ ἀνατείνει τὰς ὄψεις πρὸς αἰϑέρα χαὶ τὰς οὐρανοῦ περιόδους, 19 

πεπαίδευται δὲ χαὶ εἰς τὸ μάννα ἀφορᾶν, τὸν ϑεῖον λόγον, τὴν οὐράνιον 

ψυχῆς φιλοθεάμονηος ἄφθαρτον τροφήν, οἱ δὲ πρὸς τὰ χρόμμυα χαὶ τὰ 
- 

σχύρδα, τὰ περιηδυνῶντα τὰς χύρας χαὶ χαχοῦντα χαὶ χαταμύειν ποιοῦντα, 
Ως: χαὶ τὰς ἀλλας πράσων χαὶ νβχρῶν ἰχϑύων δυσοδμίας, οἰχείας Αἰγύπτου 

τρυφάς. οἐμνήσθϑημεν“ γάρ φασι τοὺς ἰχϑύας, οὖς ἠσθίομεν ἐν Αἰγύπτῳ 80 

δωρεάν, χαὶ σιχύας, πέπονας, πράσα, χρόμμυα, σχύρδα" νυνὶ δὲ ἢ ψυχὴ 

ἡμῶν χατάξηρος, οὐδὲν πλὴν εἰς τὸ μάννα οἵ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν“ (Νπι. 11, 

5.0). (16). συντείνει δὲ πρὸς ἠϑοποιίαν χαὶ τὸ ἐξήγαγεν αὐτὸν 8] 
ρον 

τὰ , “- ν ᾽ Ψ)» ΓΙ , ν - [2 

τις ἐξάγεται, ἢ ἔμπαλιν εἰσέρχεται ἔξω; ναί, φαίην ἄν, ὦ χαταγέλαστοι 

χαὶ λίαν εὐχερεῖς. ψυχῆς γὰρ τρόπους ἰχνηλατεῖν οὐχ ἐμάϑετε, ἀλλὰ 

σωμάτων τὰς ἐν τούτοις μεταβατιχὰς χινήσεις μήνας ἐρευνᾷᾶτε. διὸ χαὶ 

παράδοξον ὑμῖν φαίνεται εἴ τις ἐξέρχεται εἴσω ἢ εἰσέρχεται ἔξω" τοῖς 
ἊΝ ΄ ,’ ΄ -" 5Αι «-- ᾽ Ἵ » . μ" 5" 

δ δὲ Μωυσέως γνωρίμοις ἡμῖν οὐδὲν τῶν τοιούτων ἀπῳδόν ἐστιν. ἣ οὐχ 82 

ἂν εἴποιτε, τὸν μὴ τέλειον ἀρχιερέα, ὁπότε ἐν τοῖς ἀδύτοις τὰς πατούους 
.΄ ΄ "» “ ΨΜ» ᾿ ΄ ιν. "ν» - - , 

ἀγιστείας ἐπιτελεῖ, ἔνδον εἶναί τε χαὶ ἔξω, ἔνδην μὲν τῷ φανερῷ σώματι, 

ἔξω δὲ Ψυχῇ τῇ περιφοίτῳ χαὶ πεπλανημένῃ, χαὶ ἔμπαλίν τινα μηδὲ 

γένους ὄντα τοῦ ἱερωμένου ϑεοφιλῇ χαὶ φιλήόϑεον ἔξω τῶν περιρραντηρίων 

ἢ ἑστῶτα ἐσωτάτω διατρίβειν, ἀποδημίαν ἡγούμενον ὅλον τὸν μετὰ σώματος 

βίον. ὁπότε δὲ δύναιτο τῇ ψυχῇ μόνῃ ζῆν. ἐν πατρίδι χαταμένειν 

1 ἀνατείνει (ανατεῖνειν ΡΔΡ) τὰς ὄψεις ὰρ (ἃ: τὰς ὄψεις ἀνατείνει σοἰοτὶ χαι τὰς 

ουραίνου περιο)δους, πεπαιδευται (δε χαὶ εἰς) Ρὰρ βϑιιρρίου; (ν. Ῥγοϊθροιηθηδ): οἵη, εοσά. 

2 τὸ μαννα ἀφοραν ΡΔρ: ἀφορᾶν τὸ μάννα ὈΡ(Η͂ 1), ἀφορῶν τὸ μάννα ἐοέοτγὶ τῶν ϑείων 

λόγων Ὁ τῆς οὐυρανιίου) ΡΔρ οὐρανίων οοπΐ, δῃρ. 3. φιλοϑεάμονος ψυχῆς 

ἰγληβροβ, ὁοάι, 4 σχορῦα ὕδρ: σχόροδα οοἠά. περιοδυνῶντα βεγίρ5ὶ (Ῥὰρ 7): 

περιοδυνοῦντα Ο(Σ, περιδινοῦντα ΑΒΗ χαχοῦντα απ: χυχῶντα ἑοοὐά. (ΠᾺΡ ἢ) 

7. δυτωδίας ὃ φασι Ρᾶὰρ: φησι οοαώ, ἐν Αἰγύπτῳ οἵη. ΔΒ ἴ χαι 

Ρὰρ: τοὺς ὁσοὐι. σικύου: ΠΡ (Ρηρ ἢ) κρόμμυα οἵη. (Ὁ σχορδα Ρὰρ: σχόροδα 

ΘΆΒΗ,, σχύρωδα (ὁ, σχόραδα ὃ εἰς Ρὰρ ΟΛΒ: πρὸς ΠΠΡ οἱ Ρὰρ: οἵη. 

εὐδα. ἡμῶν οἴπ. Ρὰρ ο 10 εἰώϑασι μοβὲ ἤϑους τγᾶηβροβ, οὐαά, ὑπὸ 

ὁοήή, 11 εξαγεν Ῥὰρ εἰσάγεται ὁσηίοῖο φαίην Ρᾶρ: ἔφην ΟΠ 

φήσοι τις Ὁ, φήση τις ΑΒ 183 τὰς] τὰ ἃ τούτοις) τόποις οομΐ. Μδηρ, 

μόνος 0 ἐραυναται, ἔα!βο στ, ἴῃ ἐραυνευτε ΔΡ χαὶ ᾶρ: οἴῃ. σοι ά, 

14 ἣ εἰσέρχεται ἔξω ἱπ τωρ. Η οἱ ΡΞ 1 Μωσέως οοὐά, τῶν τοιούτων 
Ρὰρ: τούτων εὐδά. ’ῦ μη Ρᾶρ: μὲν οοπά, τοῖς οι. (ἢ πατρώους 
ΡῊ! (Ραρὅ): πατρῴας ΟΑΒ, πατρίγυς Η’ 11 ἐπιτελεῖν 18 περιφύτωι 

βὰρ 19 φίλοϑεον Ρὰρ (Δδηρ.): ϑεόφιλον σοσα, τῶν οὁπι. Ρὰρ 

21 ὁπόϑεν δὲ οἵη. ΟΘΔΒ δ᾽ ἐδύνατο ΡΗ! τηῖ Ρᾶρ: ὁπ. ςοὐά. 

εν ὰλρ: ὡς ἐν ΟΒΟΘῊΗΡ, χαὶ ὡς ἐν 
.)8: 
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88 ὑπολαμβάνοντα; χαὶ γὰρ φλιᾶς μέν ἐστιν ἔξω πᾶς ἄφρων, χἄν συνημε- 

ρεύων μηδ᾽ ἀχαρὲς ἀπολείπηται, εἴσω δὲ πᾶς σοφός, χἄἂν μὴ μόνον χώ- 

ραις ἀλλὰ χαὶ μεγάλοις χλίμασι τἧς διῳχισμένος τυγχάνῃ" χατὰ δὲ 

Μωυσῆν οὕτως ὃ φίλος ἐγγύς ἐστιν, ὥστε ἀδιαφορεῖ ψυχῆς" λέγει γάρ" 

84 ,,2 φίλος, ὁ ἴσος τῇ ψυχῇ σου“ (θεαΐϊ. 18, 6). χαὶ ὁ ἱερεὺς μέντοι ὁ 

»ἄνϑρωπος οὐχ ἔσται χατ᾽ αὐτὸν ὅταν εἰσίῃ εἰς τὰ ἅγια τῶν ἀγίων, ἕως 

ἄν ἐξέλθῃ“ (1μὸν. 160.11), οὐ σωματιχῶς, ἀλλὰ ταῖς χατὰ ψυχὴν χινή- 

σεσιν. ὃ γὰρ νοῦς, ὅτε μὲν χαϑαρῶς λειτουργεῖ ϑεῷ, οὐχ ἔστιν ἀνϑρώ- 

πινος, ἀλλὰ θεῖος" ὅτε δὲ ἀνθρωπίνῳ τινί, τέτραπται χαταβὰς ἀπ᾽ οὐ- 

ρανοῦ, μᾶλλον δὲ πεσὼν ἐπὶ γῆν ἐξέρχεται. [ χἂν ἔτι μένῃ τὸ σῶμα ἔν- μ. 485) 

85 ὃον αὐτῷ. ὀρθότατα οὖν εἴρηται" ,ἐξήγαγεν αὐτὸν ἔξω“ τῶν χατὰ τὸ 1ἱ 

σῶμα δεσμωτηρίων, τῶν χατὰ τὰς αἰσϑήσεις φωλεῶν. τῶν χατὰ τὸν ἀπα- 

τεῶνα λόγον σοφιστειῶν, ἐπὶ πᾶσιν αὐτὸν ἐξ ἑξαυτοῦ χαὶ τοῦ δοχεῖν 

αὐτεξουσίῳ χαὶ αὐτηοχράτορι Ἰνώμῃ νοεῖν τε χαὶ χαταλαμβάνειν. 

80 (11.) Προαγαγὼν δὲ αὐτὸν ἔξω φησίν: ,ἀνάβλεψον εἰς τὸν οὖρα- 15 

νὸν χαὶ ἀρίϑμησον τοὺς ἀστέρας, ἐὰν δυνηϑῇς ἐξαριϑιῆσαι αὐτούς. 

οὕτως ἔσται τὸ σπέρμα σου“ (θη. 15, Ὁ). παγχάλως εἶπεν οοὕτως 

ἔσται“, ἀλλ οὐ τοσοῦτον, τοῖς ἄστροις ἰσάριϑμον. οὐ γὰρ τὸ πλῆϑος 

αὐτὸ μόνον, ἀλλὰ χαὶ μυρία ἄλλα τῶν εἰς εὐδαιμονίαν ὁλόχληρον χαὶ παν- 

81 τελῆ βούλεται παρεμφῆναι. οὕτως οὖν ἔσται, φησίν, ὡς ἔχει τὸ ὁρώ- 90 

1 ὑπολαμβάνοντα 8011|ρ51: ὑπολαμβάνειν Ῥὰρ ΟἫΡ, ὑπολαμβάνει ΟΛΒ φλιᾶς ΑΒ 
(ΠΟύβοΠο] δὰ ῬΒγγπίοθαι, ν, ΟΌ θεοῖς μ᾿. 259): φιλίας Ρὰρ (Ὁ) οἱ σριοτὶ 2 ἀπο- 

λίπηται ΟΡ δὲ οι. (ΤΗ͂Ρ ὃ. διωχισάμενος Δ, διωχησάμενος Β, διω- 

κισμοῖς α τυγχάνῃ Τυτγη.: τυγχάνοι Ῥὰρ οἱ οοὐὰ. δὲ οἴῃ. ΡᾺΡ 

4 Μωσῆν οοδὰ. οὐτῶς ὁ φίλος Ραρ: ὃ φίλος οὕτως ΟΑΒΟ, ὁ φίλος οὗτος 
ΗΡ ἀδιαφορεῖν ΟΔΒ θ. ἔσται οοἀά.: ἐστιν ΡΔρ ὅταν ον. 0 
ἕως} ὡς Ῥὰν 1 ἐξέλϑοι ΔΒ σωματιχῶς ὰὴρ ΟΡ: σωματιχαῖς ΑΒΕ 

8. ταν ΤᾺΡ χαϑαρος ὰρ 9. ἀλλὰ] ἀλλ ἡ ΤΡ ἀπ᾿ ἐξ ΟΑΒ 
10. 11 ἔνδον Ρὰρ 5: ἐνδεῖ σοίουϊ 129 τῶν χατὰς Ρὰρ 12. φῬβοβί δοχεῖν 

αὐ. δίχην (ἱ 14. χαὶ αυτοχρατορι γνώμηι ὰρ: γνώμη χαὶ αὐτοχράτορι οοεα. 

15. προσαγαγὼν ΛΒ αὐτὸν οἵη. ΠᾺΡ 10. 117 τοὺς --- ΔΙΓΟΓᾺ ἢ) (ουτω)ς} 

9. Πογαθ οναπίάαο, (πη, οὐ νἱα., 5. Ἰΐπθδο ὀχοϊἀθυτιηΐ, ἰὰ πὶ 4 ἢ πογὰθ. ονδηΐάδο ἴῃ ΡΔΡ 

16 ἀστηρας Ρᾶρ ἐξαριϑμησαι οχ ΧΧ τη. : τοῦ ἀριϑμῆσαι σοὐα. Ν 18 ροβί 
οὕτως ἔσται αἀἀ. τὸ σπέρμα σου ν 18 αριῆμον Ρὰρ 18.139 τοὶ πληῦος αὐτὸ 

Ρὰρ: αὐτὸ (αὖ ΑἹ τὸ πλῆϑος οοἠά,, αὐτὸ πλῆϑος Ν 19. μυρια αλλα Ρᾶρ: ἄλλα μυρία 

σοῦ. Ν τς ὁλόχληρα ΟΔΒ 20 παρεμφῆναι ΟΠΡῚΝ ; παραπεμφϑῆναι ΟΛΒΡΕ, 
παρεμφαίνειν Ῥὰρ ΟὟ. 

θ 544. ἄνθρωπος ἃ πασογάἀοίοιη. τοΐοσί οἱ ταγϑεσα, ταϊ πὸ οαάθαν ἰηϊογργοίδιυνς Οτῖρ. 

Ἠοπ]. ἴθ ἴον, [ΧΟ 11 ρμ. 944. 18---ΟὉἹ 10 προαγαγὼν --- σβέννυσθαι Ν᾽ [ο], 1θῦν, 
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μενον αἰϑέριον, οὕτως οὐράνιον. οὕτως αὐγῆς γέμον ἀσχίου χαὶ καϑαρᾶς 

-- οὐρανοῦ γὰρ ἀπελήλαται νὺξ χαὶ αἰϑέρος τὸ σχότος ---. ἀστερόει- 

δέστατον. εὖ διαχεχοσμημένον, τάξει χρώμενον ἀχλινεῖ τῇ χατὰ ταὐτὰ 

χαὶ ὡσαύτως ἐχούσῃ. βούλεται γὰρ ἀντίμιμον οὐρανοῦ, εἰ δὲ χρὴ χαὶ 88 

ὅ προσυπερβάλλοντα εἰπεῖν, οὐρανὸν ἐπίγειον ἀποφῆναι τὴν τοῦ σοφοῦ 

ψυχὴν ἔχουσαν (ἐν ἑαυτῇ χαϑάπερ) ἐν αἰϑέρι χαϑαρὰς φύσεις, τεταγ- 

μένας χινήσεις, χορείας ἐμμελεῖς, ϑείας περιόδους, ἀρετῶν ἀστεροειδε- 

τάτας χαὶ περιλαμπεστάτας αὐγάς. εἰ δ᾽ ἀμήχανον αἰσθητῶν ἀστέρων 

ἀριϑμὸν εὑρεῖν, πῶς οὐχὶ μᾶλλον νοητῶν; ἐφ᾽ ὅσον γὰρ οἶμαι τὸ χρῖ- 89 

10 γὴν τοῦ χρίνοντος ἄμεινον ἢ χεῖρον --- νοῦς μὲν γὰρ ἄμεινον αἰσθήσεως, 

διανοίας δὲ ἀωβλύτερον αἴσϑησις ---, ἐπὶ τοσοῦτον χαὶ τὰ χρινόμενα ᾿ ϊ Ι ἵ ᾿ 
" διενήνοχεν: ὥστε μυρίῳ πλήϑει τὰ νοητὰ τῶν αἰσϑητῶν ὑπερβάλλειν. 

τοῦ τὰρ ψυχῆς ὄμματος βραχυτάτη μοῖρα οἱ χατὰ τὸ σῶμα ὀφθαλμοί’ 

τὸ μὲν γὰρ ἔοιχεν ἡλίῳ, λυχνούχοις δὲ οὗτοι μελετῶσιν ἐξάπτεσθαι τε 

156. χαὶ σβέννυσϑαι. 

(18.) ᾿Αναγχαίως οὖν ἐπιλέγεται ἐπίστευσεν ᾿Αβραὰμ τῷ ϑεῷ“ 90 

(ἄξδη. 15, 6) πρὸς ἔπαινον τοῦ πεπιστευχότος. χαίΐίτοι, τάχα ἄν τις 

εἴποι, τοῦτ᾽ ἄξιον ἐπαίνου χρίνετε: τίς ὃὲ οὐχ ἂν τι λέγοντι χαὶ ὑπι- 

σχνουμένῳ ϑεῷ προσέχοι τὸν νοῦν, χἂν εἰ πάντων ἀδιχώτατος χαὶ ἀσε- 

 βέστατος ὧν τυγχάνοι; πρὸς ὃν ἐροῦμεν. ὦ γενναῖε, μὴ ἀνεξετάστως ἢ 9] 

τὸν σοφὸν ἀφένῃ τὰ πρέποντα ἐγχώμια ἢ τοῖς ἀναξίοις τὴν τελειοτάτην 

ἀρετῶν, πίστιν, μαρτυρήσῃς ἢ τὴν ἡμετέραν περὶ τούτων γνῶσιν αἰτιάσῃ. 

βαθυτέραν γὰρ εἰ βουληϑείης ἔρευναν χαὶ μὴ σφόδρ᾽ ἐπιπόλαιον ποιή- 92 

σασϑαι, σαφῶς Ἰνώσῃμ ὅτι μόνῳ ϑεῷ χωρὶς ἑτέρου πρησπαραλήψεως . 

3. οὐ ῥάδιον πιστεῦσαι διὰ τὴν πρὸς τὸ ϑνητὸν ᾧ συνεζεύγμεϑα συγγένειαν" 

ὅπερ ἡμᾶς χαὶ χρήμασι χαὶ δόξῃ χαὶ ἀρχῇ χαὶ φίλοις ὑγεία τε χαὶ 

Ν 436 ΜΝ. ῥώμῃ σώματος χαὶ ἄλλοις πολλοῖς ἀναπείθει πεπιστευχέναι. τὸ ὃξ [ ἐχ- 93 

2 αἰϑερος Ῥὰρ (Μδῃρ.): ἀρετῆς ἑἐοἋ. Ν Ὡ, ἃ αστεροειδεστατον ['Δρ: ἀστροειδέσταταν 

το, Ν ὃ ἐν ἑαυτῇ χαϑάπερ 5᾽5 ΒΌΡΡΙΕΥΙ 10 {{π| γὰ8. ΡΔΡ: ὁπὶ. σοῦ. Ν 

φύσεις Ν᾿ (Μδηρ.): φάσεις Ρὰρ (Ὁ) εἱ εοὐὰ. 1 χρείας ἃ εὐμελεῖς ΟΛΒ 
ϑείους ΟΒ 1. 8 ἀστεροειδεστάτας Βοιίρεὶ (0.7): ἀστροειδεστάτας οσοαὰ, Ν 

ὃ χαὶ -- ἀμήγανον οἵη. Ν 9. εὑρεῖν) ἰδεῖν ὁ 10 χρίνοντος Ναηρ.: χρινομένου 

Ρὰρ εἰ οσοἀά. Ν 12 ὑπερβάλλει ΟΔ 15. τὸ σωμα ὰρ Ν: σῶμα (183, σώ- 

ματὸς σρίογὶ 14. μέλλουσιν ὁοῃϊοῖο 17 καίτοι] χαὶ ἃ 18 τοῦτο 

χρίνεται ΟΡΗ! δ᾽ Β τι ἀ6] Η3 19) προσέχειν ΔΒ 20 ὃν οἱ. 
βὰρ ὦ γένναιε μὴ Ῥᾶρ: μή, μή, ὦ γενναῖε ὁοε, 21] τελειότητα 0, 

τελεωτάτην ΠΘΗΡ 22 μαρτυρήσεις ΒΌΗΡ γνῶσιν αἰτιάσῃ οἴη. ΘΔ ΒΕ 
20 εραυναν Ρὰρ σφόδρα οοσμ. 34. γνώσει ΒΔΡ χορις ἂρ 

προσπαραλήημψεως ὕὰρ, παραλήψεως Β, παραπλησίως ἡ 21 δ᾽ ΟΑΒ 
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- . 

νίψασθαι τούτων ἔχαστον χαὶ ἀπιστῆσαι γενέσει τῇ πάντα ἐξ ἑαυτῆς ἀπί- 

στῳ, μόνῳ δὲ πιστεῦσαι ϑεῷ τῷ χαὶ πρὸς ἀλήθειαν μόνῳ πιστῷ 

μεγάλης χαὶ ὀλυμπίου ἔργον διανοίας ἐστί, οὐχέτι πρὸς οὐδενὸς δελεαζο- 

94 υένης τῶν παρ᾽ ἡμῖν. (19.) εὖ δὲ τὸ φάναι «λογισϑῆναι τὴν πίστιν 

εἰς διχαιοσύνην αὐτῷ“ (θη. 1ῦ.6)" δίκαιον γὰρ οὐδὲν οὕτως, ὡς ἀχράτῳ ων 

9 χαὶ ἀμιγεῖ τῇ πρὸς ϑεὸν μόνον πίστει χεγρῆσϑαι. τὸ δὲ δίχαιον χαὶ 

ἀχύλουθον τοῦτο τῇ φύσει παράδηξον ἐνομίσϑη διὰ τὴν τῶν πολλῶν 

ἀπιττίαχν ἡμῶν, οὖς ἐλέγχων ὃ ἱερὸς λόγος φησίν, ὅτι τὸ ἐπὶ μόνῳ τῷ 

ὄντι βεβαίως χαὶ ἀχλινῶς ὁρμεῖν ϑαυμαστὸν μὲν παρ᾽ ἀνθρώποις, οἷς 

ἀγαϑῶν ἀδόλων χτῆῇσις οὐχ ἔστιν, οὐ ϑαυμαστὸν δὲ παρ᾽ ἀληϑεία βρα- ι΄ὸ 

βευούσῃ, διχαιοσύνης δ᾽ αὐτὸ μόνον ἔργον. 

90 (20.) ,Εἶπε δὲς φησί ,πρὸς αὐτόν: ἐγὼ ὁ ϑεὸς ὃ ἐξαγαγών σε 

ἐχ χώρας Ναλδαίων, ὥστε δοῦναί σοι τὴν γὴν ταύτην χληρονομῆσαι" 

(θ6η. 18, 1), τοῦτ᾽ οὐχ ὑπόσχεσιν μόνον, ἀλλὰ χαὶ παλαιᾶς ὑποσχέ- 

91 σεως βεβαίωσιν ἐμφαίνει. τὸ μὲν οὖν πάλαι δωρηϑὲν ἀγαϑὸν ἔξοδος ἦν ιτὸ 

ἀπὸ τῆς Χαλδαϊχῃς μετεωρολογίας, ἥτις ἀνεδίδασχεν οὐ ϑεοῦ ἔργον, 

ἀλλὰ ϑεὸν ὑπολαμβάνειν τὸν χύσμον εἶναι χαὶ τό τε εὖ χαὶ τὸ χεῖρον 

ἅπασι τοῖς οὖσι φοραῖς χαὶ τεταγμέναις περιόδοις ἀστέρων ἀριϑμεῖσθαι 

χαὶ ἐνθένδε τὴν ἀγαθοῦ χαὶ χαχοῦ γένεσιν ἠρτῆσθαι --- ταῦτα δ᾽ ἢ τῶν 

χατ᾽ οὐρανὸν ὁμαλὴ καὶ τεταγμένη χίνησις τοὺς εὐχερεστέρους ἀνέπεισε 90 

τερατεύεσϑαι" χαὶ γὰρ τὸ Χαλδαίων ὄνομα μεταληφϑὲν ὁμαλότητι παρω- 

2 μιστὼ Ρὰρ 3. ὀλυμπίας ΟΔΒ ἔργον διανοίας Δρ: διανοίας ἔργον 
σοια, οὐχετι πρὸς ουὐδενος ΓὰΔρ: πρὸς οὐδενὸς οὐκέτι σοι, 4. δὲ] ὃαι Ρὰρ 
ὅ αὐτῶν ΟΔΒ οὐδὲν οὕτως Δ» Οὐ : οὕτως οὐδὲν σοιϊοτὶ  αχουλοῦϑον Γᾶ 

τοῦτο οἴη. ΗΡῚ ἐνομίσϑη) ἔδοξε ΟΔΒ 9. 8Δη160 οἷς αὐ, οἷς αἱ δούλων (ἢ 
10 παρα ὰρ 1 δὲ ΑΒ αὑτῷ ἃ 12. εἰπεν Ῥὰρ ὃς (εξηγαγε) σε 
Ρὰρ (ἢ) 15. εχ χωρας πρ: ἀπὸ χώρας (ἰ, ἐκ γῆς σοιοτὶ 14. τοῦϑ᾽ Ῥὰρ Ρ, 
τοῦτο ΟΔΒ οὐχ οἵη., 504] οὐχὶ δηΐὸ μόνον Βαῦθοὶ ΡΠ 15 ἀγαϑὸν] τῷ ᾿Αβραὰμ 
ἀγαϑὸν ΠῈ, τῷ “Δβραὰμ. ΠῊ 11 τὸν χύσμον εἶναι ὑπολαμβάνειν ΑΒ, εἶναι τὸν 
κόσμον ὑπολαμβάνειν Ὁ, ὑπολαμβάνειν εἶναι τὸν χόσμον ΠῊ (7) ι8ὃ (ἐν) ἅπασι 
Μάηρ. ὃχ Ν,58. (7) ἀπασιν δὰρ οὐσιν ῬῺΡ περιόδοις ἀστέρων ὕὰμρ 
ΟΠ, περιόδοις ἄστρων ΠῈ: ἀστέρων περιόδοις οεἰοτὶ ἀριϑμεῖσϑαι) ἀρμόττεσθϑαι ὁσοῃὶ. 
Μδηρ, 19. δ᾽ ἡ βογίρϑι: δὴ ΠΡ, δὲ Ρὰρ ΟΑΒ 20 χατ κατὰ τὸν Ρὰρ 
ἡ 4. δητ ὁμαλὴ ΛΟΒΗΣ ὁμαλὴ] μαλαχὴ ΟΘΔΒ τεταγμένη Δῃ 9): ἐχ- 
τεταμένη σοίοτὶ ἀνέπεισε ΡδΔρ 1): ἔπεισε τοι. 21] Χαλδαῖον ΡῸΝ 

μεταλήμφϑεν Ρὰρ ονόματητι Ῥᾶρ, ὁμαλότητα Ἷ, 

15 --ϑ, 15. ΠΒῈ (0]. 41. Φίλωνος ἐχ τοῦ τίς ὁ τῶν ϑείων χληρονόμος ΠῊ (οἱ, 135 
Φίλωνος : τὸ μὲν πάλαι --- διαδοχῆς. 
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3, »".}} , . 

νυμεῖ ---, τὸ ὃὲ νέον ἀγαθὸν χληρονομῆσαι σοφίαν τὴν ἀῆξεχτον μὲν 98 

αἰσθήσει, νῷ δ᾽ εἰλιχρινεστάτῳ χαταλαμβανομένην, δι᾿ ἧς ἀποιχιῶν ἢ 

ἀρίστη βεβαιοῦται μετανισταμένης τῆς ψυχῆς ἀπὸ ἀστρονουίας ἐπὶ φυσι- 

ολογίαν χαὶ ἀπὸ ἀβεβαίου εἰχασίας ἐπὶ παάγιον χατάληψιν χαὶ χυρίως 

ὁ εἰπεῖν ἀπὸ τοῦ 1εγονότος πρὸς τὸ ἀγένητον, ἀπὸ τοῦ χόσμου πρὸς τὸν 

ποιητὴν χαὶ πατέρα αὐτοῦ. τοὺς μὲν γὰρ τὰς γνώμας χαλδαΐζοντας 99 

οὐρανῷ πεπιστευχέναι, τὸν δ᾽ ἐνθένδε μεταναστάντα τῷ ἐπόχῳ τοῦ οὐ- 

ρανοῦ χαὶ ἡνιόχῳ τοῦ παντὸς χύσμου, ϑεῷ, φασὶν οἱ χρησμοί. χαλός 

Ξ ὃ χλῆρος, υὑείζων ἴσως τῆς δυνάμεως τοῦ λαμβάνοντος, ἐπάξιος δὲ 

10 τοῦ μεγέϑους τοῦ διδόντος. 

(21.) ᾿Αλλ' οὐχ ἐξαρχεῖ χρηστὰ ἐλπίσα: χαὶ ϑαυμάσια ἡλίχα 100 

προσδοχῇσαι τῷ σοφίας ἐραστῇ διὰ τῶν ϑεσπισϑέντων- ἀλλ᾽ εἰ μὴ χαὶ 

τρόπον Ἰνώσεται χαϑ᾽ ὃν ἐφίζεται τῆς τοῦ χλήρου διαδοχῆς, παγχάλε- 

ΝΑΝΤΝ, πὸν ἡγεῖται, ἅτε διψῶν ἐπιστήμης χοὶ ἀπλήστως ἔχων αὐτῇςτ᾽ διὸ πὸν- 

ι:» ϑαάνεται φάσχων" δέσποτα, χατὰ τί γνώσομαι, ὅτι χληρονομήσω αὐτήν“ 

(ἄθη. 1ῦ. 8); ἴσως: ἄν τις εἴποι μάχεσθαι τοῦτο τῷ πεπιστευχέναι: τὸ 10] 

μὲν γὰρ ἀπορεῖν ἐνδοιάζοντης, τὸ δὲ μηχέτι ζητεῖν ἔργον εἶναι πεπιστευ- 

χότος. λεχτέον οὖν, ὅτι χαὶ ἀπορεῖ χαὶ πεπίστευχεν, οὐ μὴν περὶ τοῦ αὖ- 

τοῦ, πολλοῦ γε χαὶ δεῖ. πεπίστευχε μὲν γὰρ ὅτι χληρονόμος ἔσται σοφίας, 

0 τὸν δὲ τρόπον αὐτὸ μόνον ζητεῖ χαϑ᾽ ὃν ἄν γένοιτο" τὸ δ᾽ ὅτι γενήσε- 

ται. πάντως χατὰ τὰς ϑείας ὑποσχέσεις βεβαίως χατείληφεν. τὸν πόϑον 109 
ν᾿ "»" Ν᾿ ν᾿ 

οὖν, ᾧ χέχρηται πρὸς τὸ μαϑεῖν, ἐπαινέσας ὁ διδάσχαλος ἄρχεται τῆς 

'ἱ χληρονομῆσαι ῬᾺὰρ Ὁ: χτήσασθαι σοάα. ἄδεχτον Ρᾶρ ΠῈ; ἀδίδαχτον οοὐά, 
ΠΗ͂ (Ὁ) 9. δὲ οοἠά. χαταλαμβανομένη ἢ Ὡ, ὃ ἡ ἀρίστη ἀποιχιῶν 
ἩΡ ἀρίστη ἀποιχιῶν [, ὦ ἀτντρολογίας ΟΛΒ 4 βεβαίου ΘΘΉΡΊΘΗ, οὐ βε- 

βαίου "3 ὃ τὸ ἀγέννητον ΟΛΒ, τὰ ἀγενητα Ῥὰρ ἀπὸ τοῦ οἴη. Ρὰρ 

ἀπὸ] ἐπὶ τοῦ οηι. Ὁ Ὁ (ποιητὴν) χαὶ πατερὰ αὐτοῦ Ῥὰρ: ποιητὴν χαὶ 

χύριον αὐτοῦ (αὐτῆς ΠῈ) Π), πατέρα χαὶ ποιητὴν αὐτοῦ σοιή, ταῖς γνώμαις σοπί. 

δησ. 1 δὲ ΘῊΡ, οἵω. ἢ 8 φασὶ ϑεῶ ΟΔἈ 8---͵ἼὉ χαλὸς --- δι- 

δόντος οἵα. ἢ 11 ἡνίχα " 12 τῷ] τὸ Ρὰρ 12 ἐφέξεται (}}}}ν 14 διὸ] 

δια Ρὰρ [2 δέσποτα ὕὰρ: χύριε ϑεέ σοι, ιὉ τῷ] τὸ 11 μὲν 
γὰρ} μὲν ὰρ 11. 18 εργον εἰναι πεπιστευχότος Ῥαρ: πεπιστευχότος ἔργον εἶναι 

εοὐἀι. ἰδ ρει χαὶ βαρ: οἵη. ὁοάα. 19. πολλοῦ} χαὶ πολλοῦ ν 

πεπιστευχεν μὲν ῬΔρ: πεπίστευχε ἕσοῤά, ἐστὶ ΟΔΒ 21] παντὼ "ὰρ 

χατεΐληφε οοὐά. 

1ὃ βᾳ4. Ογῖψ. Οοπιπεπί, ἴθ Θεη. (αὐἱ εὠπάεηι ἰοσιιην}) ρ. 5ὅ: οὐχ ἣν χατὰ τὸν πιστεύσαντα 

ες ἀπιστεῖν, ὡς ἄν τις οἰηϑείη. ἀλλὰ μήποτε πιστεύσας πρότερον νὖν καὶ γνῶσιν αἰτεῖ 

τὴν περὶ τῶν πεπιστευμένων. οἵ, ὙΠοοάογοι! φυδθεῖ, ἴθ θη, ΧΥ, 
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ὑφηγήσεως ἀπὸ στοιχειώδους εἰσαγωγῆς, ἐν ἡ πρῶτον χαὶ ἀναγχαιότατον 

γέγραπται ,λάβε μοι" (ἄ6η. 10,9)" βραχεῖα μὲν ἢ λέξις, πολλὴ δὲ ἢ δύνα- 

103 μις" ἐμφαίνει γὰρ οὐχ ὀλίγα. πρῶτον μέν, ἴδιον, φησίν, οὐδὲν ἔχεις ἀγαϑόν, 

ἀλλ᾿ ὅ τι ἄν νομίσῃς ἔχειν, ἕτερος παρέσχηχεν. ἐξ οὗ συνάγεται ὅτι ϑεοῦ 

τοῦ διδόντος χτήματα πάντα, ἀλλ᾽ οὐ τῆς μεταίτου χαὶ τὰς χεῖρας εἰς τὸ ὃ 

104. λαβεῖν προτεινούσης γενέσεως. δεύτερον δέ, χἂν λάβῃς, λάβε μὴ σεαυτῷ, 

δάνειον δὲ ἢ παραχαταϑήχην νομίσας τὸ δοϑὲν τῷ παραχαταϑεμένῳ χαὶ 

συμβαλόντι ἀπόδος, πρεσβυτέραν χάριν χάριτι νεωτέρα, προχατάρχουσαν 

105 ἀντεχτινούσῃ διχαίως χαὶ προσηχύόντως ἀμειψάμενος. (22.} μυρίοι γὰρ ἔξαρ- 

νοι παραχαταϑηχῶν ἐγένοντο ἱερῶν. τοῖς ἀλλοτρίοις ὡς ἰδίοις ὑπ᾿ ἀμέτρου 10 

τῆς πλεονεξίας χαταχρησάμενοι. σὺ δέ, ὦ γενναῖβ, παντὶ σϑένει πειρῶ μὴ 

αὖνον ἀσινῆ χαὶ ἀχιβδήλευτα φυλάττειν ἃ ἔλαβες, ἀλλὰ χαὶ πάσης ἐπι- 

μελείας ἀξιοῦν, ἵν᾽ ὃ παραχαταϑέμενος μηδὲν ἔχῃ τῆς παρὰ σοῦ φυλα- 

100 χῆς αἰτιάσασϑαι. παραχατέϑετο δέ σοι αὐτῷ ψυχήν, λόγον, αἴσϑησιν ὁ 

ζῳοπλάστης, ἃ συμβολιχῶς δάμαλις, χριός, αἷξ ἐν ἱεραῖς γραφαῖς ὦνο- 1Ὁ 

υάσϑησαν (θη. 1, 9). ταῦτα δ᾽ οἱ μὲν εὐθὺς ὑπὸ φιλαυτίας ἐνοσφί- 

101 σαντη, οἱ δὲ ἐταμιεύσαντη πρὸς χαιριωτάτην ἀπόδοσιν. τῶν μὲν οὖν 

νοσφιζομένων οὐχ ἔστιν ἀριϑμὸν εὑρεῖν: τίς γὰρ ἡμῶν ψυχὴν καὶ αἴσϑησιν 

Ι ἀναγχαιότατα (ἢ 3. γέγραπται ὁαι. ΘΔ Β ΡΥΐὰ 5. ἡ ὁπ. ΠΡ δὲ ἡ ΟΑΒΗ:: 
δὲ Ῥὰρ ΟΠῚΡ ὃ ἀγαϑόν οὐ, ΟΛΒ 5. πάντα οὗν. ΔΒ μεταίτου Δρ: 

μετ᾽ αὐτὸν (111, μετ᾽ αὐτοῦ οοἰοτῖ. ἷς ἱποῖρὶ! ΡᾶΥΒ ΓΘΟΘη5. ὁχ Ἴ πγποῦὶ οὐ, ἐδβου μία 

ιν Ὁ 1 προκαταϑεμένω ΔΒ 8. συμβαλόντι ὰρΡ ἈἊΒ : σύυβολόν τι ὁδίοτὶ 

νεωτέραν ΟΡΗ͂! 9. ἀαντεχτεινουσηῖ Ρὰρ μυρίοι ῬΔΡ Τὴ): πολλοὶ εοὐά, 9,10 εξ- 

ἀρνὶ Ῥὰρ Ὁ: ἐξα ἃ, ἐχ σοίοτ 10 ἵερων πο Βα. Ῥὰρ: δῃηΐθ ἐγένοντο οοὐά,, οι. 

0); Ροβί ἱερῶν δἰά. πονηροὶ ΗΠ’ ὑπὸ μέτρου ΟΡΗ! 11 ρμροβὲ γενναῖε δα. καὶ 

τῶν ϑείων ὑπήχοε παντὶ σϑένει πειρῶ [ὯΡ 1): πειρῶ παντὶ σϑένει οοὐά. 12 πάσης 
Ρὰρ 1): πλείονος οὐ. 19. ροϑὶ ἀξιοῦν «ὐἰά. ὡς αὐτεξούσιος χαὶ δυνατός 1} 

ἵνα Ὁ ἔχει ὮΝ, ἔχοι ΟΡ [9.14 τῆς παραφυλαχῆς "Ὁ 13. παρὰ] περὶ Β 

σοῦ σοὶ οουϊ. Μδηρ. (ΠᾺ}7) 14 αἰτιᾶσϑαι "Δρ (ἢ) Ὅνν σοι αὐτῷ] τῇ σῇ πρόει- 
ρέσει " 18. 10 ὠνομάσθησαν οἷ. ΔΒ 10 ὃε Ρὰρ εὐθὺς οαὦ. ΑΒ, ἴῃ 

τῷϑβ. ὑπὸ] ἀπὸ α φιλαυϑιας ΔΡ, φιλαυτίαν αὶ 11 ἐταμιεύσαντο δε παῦ. 
Ῥαρ: ρμοβὶ ἀπόδοσιν ἱγαπῆροβ. οοήα, καιριωτέραν ὁοπὶ. Μίληρ, 18. 25.1 αἰσϑησιν 

χαὶ λογον Ρὰρ: λόγον χαὶ αἴσϑησιν οὐαα. 

9--1 ΠΡ 0]. 308, 1, {0}. 122ν Φῶλωνος ἐκ τοῦ τίς ὁ τῶν ϑείων χληρηνόμηος Ὲ [0]. 
ὥϑῦν Φίλωνος: μυρίοι---χαταγρησάμενοι. 11-- Εὖ ὉΜΟ [0]. 18. 1}}, (0]. δ. Φίλωνος 

ἐχ τοῦ τίς ὁ τῶν ϑείων χληρονόμος ΠῈ 00]. 13. Φίλωνος: σοὶ λέγεται, ὦ γενναῖε --- ζῳο- 

πλάστης. μογραΐὶ ρ, 20,19, 
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χαὶ λήγον, πάνθ᾽ ὁμοῦ ταῦτ᾽ οὐ φησιν ἑαυτοῦ χτήματ᾽ εἶναι, τὸ 

αἰσϑάνεσθαι, τὸ λέγειν, τὸ χαταλαμβάνειν οἰόμενος ἐφ᾽ ἑαυτῷ μόνῳ 

χεῖσϑαι: τῶν δὲ τὴν πίστιν ἱερὰν χαὶ ἄσυλον ὄντως διαφυλαττόντων 108 

ἠλίγος ἐστὶν ἀριϑμός, οὗτοι ταῦτα τὰ τρία ἀνατεϑείχασι θεῷ, ψυχήν, 

5 αἴσϑησιν, λόγον. ἔλαβον γὰρ οὐὖχ ἑαυτοῖς, ἀλλ᾽ ἐχείνῳ πάντα ταῦτα, 

ὥστε εἰχύότω: ὡμολόγησαν χατ᾽ αὐτὸν εἶναι τὰς ἐχάστων ἐνεργείας, τοῦ 

γηῦ τὰς διανοήσεις, τοῦ λόγου τὰς ἑρμηνείας, τῆς αἰσϑήσεως τὰς φαν- 

τασίας. οἱ μὲν οὖν ἑαυτοῖς ταῦτα ἐπιγράφοντες ἄξια τῆς ἑαυτῶν βαρυ- 109 

» 488 Ν. δαιμονίας [ ἐχληρώσαντο, ψυχὴν μὲν ἐπίβουλον, ἀλόγοις πάθεσι πεφυρ- 

10 μένην χαὶ πλήϑει χαχιῶν χατειλημμένην, τοτὲ μὲν ὑπὸ λαιμαργίας χαὶ 

λαγνείας ὥσπερ ἐν χαμαιτυπείῳ περιυβριζομένην. τοτὲ δὲ ὑπὸ πλήϑους 

ἀδιχημάτων ὥσπερ ἐν δεσμωτηρίῳ χαϑειργμένην μετὰ χαχούργων, οὐχ 

ἀνθοώπων, ἀλλ᾽ ἐπιτηδευμάτων, ἃ πᾶσι τοῖς χριταῖς [ἢ τιμωρηταῖς] 

ἀγώγιμα γέγονε, λόγον͵ δὲ στόμαργον, ἠχονημένηων χατὰ τῆς ἀληϑείας, 

1 βλαβερὸν μὲν τοῖς ἐντυγχάνουσιν, αἰσχύνην δὲ τοῖς χεχτημένοις ἐπιφέ-, 

ρηντα, αἴσϑησιν δὲ ἀχόύρεστον, ἐμφορουμένην μὲν αἰεὶ τῶν αἰσϑητῶν, 

ὑπὸ δὲ ἀχράτορος τῆς ἐπιθυμίας μηδέποτε ἐμπλησϑῆναι δυναμένην, 

ἀλογοῦσαν τῶν σωφρονιστῶν, ὡς παρορᾶν χαὶ παραχούειν χαὶ ὅσα ἂν 

ἐπ᾿ ὠφελεία διεξέρχωνται παραπτύξιν. οἱ δὲ λαβόντες μὴ ἑαυτοῖς, 110 

3) ἀλλὰ ϑεῷ τούτων ἕχαστον αὐτῷ ἀνέϑεσαν, ἱεροπρεπὲς χαὶ ἅγιον ὄντως 

φυλάξαντες τῷ χτησαμένῳ, τὴν μὲν διάνοιαν, ἵνα μηδὲν ἀλλο ἢ περὶ 

Ἰ πανϑ μου ταυτ᾽ οὐ Ῥὰρ: πάντα ὁμοῦ ταῦτα (τὰ ) ΘῊΡ, οὐ πάντα ὁμοῦ ταῦτα ΑΒ 

ἴαυτοῦ χτηματ᾽ Ραρ: χτήματα αὐτοῦ ΟΠ}, χτήματα αὐτῶ ΑΒ 2 ξαυτοῦ ΡῚ,, 
- 
ν᾿ 

ἔν ἢ ὃ τὴν Ρὰρ ΠΡ: οὐ». σοίογί 4. ταῦτα οἴη. ῬΔρ 

πνατεθειχασιν ΔΡ ἅ, ὃ ψυχήν, αἴσϑησιν, λόγον οἴω. ΔΒ ὃ παντὰ ταῦτα 

Ῥὰρ: ταῦτα πάντα εοἰ[ὰ, θ. ὥστε Ρὰρ (Τιγη.): ὅτε ἃ, ὦ τε ΠΡ, ὦ χαὶ ΔΒ 
χατ᾽ αὐτὸν Ῥᾶρ: καϑ᾽ αὑτὸν ΟῊΡ, χαϑ᾽ ἑαυτὸν ΑΒΙ, Ἵ αἱ εἐρμηνειαι ΡΔΡ 
8 Ρο5ϑὲ ἄξια δῇ, ταῦτα ΑΒΗ", αὐτὰ ΟΡ, ταυτὰ Η!, ταύτης οοπί. Νηρ. αὐτῶν 

ΔΒ 11. 132 ὥσπερ --- ἀδιχημάτων αὐ. τὴν. ΗΞ 11 χαμαιτύπη ΑΒῈῸΡ 
τεριμυριζομένην Ὁ δὲ] ὅη ῬὰΡ 12 χαϑειργμένην Ῥὰρ: χαϑειργνυμένην οοὐά, 
15. ἀλ)ὰ ΡῬὰρ Α ἡ τιμώρηταιῖις ὕαρ: οἵ. σοάα., [οτί. αἰϊαὰ Ἰαῖοὶ (χαὶ μάρτυσι) 
14 γέγονε Ῥὰρ ΑΒΕ: γίνεται ΗΡ 15 βλάβην οοπϊοίο 16 ἀεὶ εοὐά. 11 της 

Ῥὰρ: ὁπ. εοαά. 20 τούτων Ρὰρ οἱ ΠΗ": ταῦτα δδίοτὶ αὐτῶ ΗΞ: αὐτῶν 
τρίογὶ οἱ Ρὰρ 21 φυλάξαντες Ρὰρ ΠΡῚ): διαφυλάξαντες ΑΒΟ τῷ χτησαμένω 
Ῥὰρ ΘῊΡ: τὸ χεχτημένον ΑΒ, τὸ χτῆμα οοηΐ. Μδης, τῷ παραχαταϑεμένῳ οσπίοῖο 
μηδὲν εοὐά: μὴ Ῥὰρ ἢ Ρὰρ Ὁ: ἢ τὰ οοὐα., 

3.-ῶ6,1 Ἰθ᾽4, οἱ μὲν οὖν ταῦτα χαλῶς; δεξάμενοι χαὶ φυλάξαντες τῷ δεδωχότι τὴν μὲν 
ῥιάνοιαν ἐτήρησαν, ἵνα μηδὲν ἄλλο -- διαγγέλλῃ. 
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ϑεοῦ χαὶ τῶν ἀρετῶν αὐτοῦ διανοῆται, τὸν ὃξὲ λόγον, ἵν᾽ ἀχαλίνῳ 

στόματι ἐγχωμίοις χαὶ ὕμνοις χαὶ εὐδαιμονισμοῖς γεραΐίρῃ τὸν τῶν ὅλων 

πατέρα, τὰς πρὸς ἕξρμηνείαν ἁπάσας ἀρετὰς εἰς ἕν τοῦτο μόνην ἔργον 

συγχροτῶν χαὶ ἐπιδειχνύμενος, τὴν ὃδὲ αἴσϑησιν, ἵνα φαντασιουμένη τὸν 

αἰσϑητὸν ἅπαντα χύσμον οὐρανὸν χαὶ γῆν χαὶ τὰς μεταξὺ φύσεις, ζῷά ὁ 

τε χαὶ φυτά, ἐνεργείας τε χαὶ δυνάμεις αὐτῶν χαὶ ὅσαι χινήσεις χαὶ 

1Π σχέσεις, ἀδόλως χαὶ χαϑαρῶς ψυχῇ διαγγέλλῃ. νῷ γὰρ ὃ ϑεὸς χατα- 

λαμβάνειν τὸν μὲν νοητὸν χύσμον δι᾿ ξχυτοῦ, τὸν ὃὲ ὁρατὸν δι᾿ αἰσϑή- 

σεως ἐφῆχεν. εἰ δὴ δύναιτό τις πᾶσι τοῖς μέρεσι ζῆσαι ϑεῷ υᾶλλον 

ἢ ἑαυτῷ, διὰ μὲν τῶν αἰσϑύήσεων εἰς τὰ αἰσϑητὰ διαχύψας ἕνεχα τοῦ τὸ 

τἀληϑὲς εὑρεῖν, διὰ δὲ τῆς ψυχῆς τὰ νοητὰ χαὶ ὄντα ὄντως φιλησοφή- 

σας, διὰ ὃὲ τοῦ χατὰ τὴν φωνὴν ὀργάνου χαὶ τὸν χύσμον χαὶ τὸν δὴη- 

ΠῚ μιουργχὸν ὑμνήσας, εὐδαίμονι χαὶ μαχαρίῳ βίῳ χρήσεται. (23.) ταῦτα 

ἐχ τοῦ ,λάβε μοι“ παρεμφαίνεσθαι νομίζω. βουληϑεὶς μέντοι χαὶ τῆς 

εϑείας ἀρετῆς ἀπ᾿ οὐρανοῦ τὴν εἰχόνα ἐπὶ γῆν χαταπέμψαι δι᾿ ἔλεον 18 

τοῦ γένους ἡμῶν, ἵνα μὴ ἀτυχήσῃ τῆς ἀμείνονος μοίρας, συμβολιχῶς 

τὴν ἱερὰν σχηνὴν χαὶ τὰ ἐν αὐτῇ χατασχευάζει, σοφίας ἀπειχόνισμα 

113 χαὶ μίμημα. τῆς γὰρ ἃ 

ἰὁρῦσϑαι τὸ λόγιον, ἵν᾽ ἕ 

χαϑαρσίας ἡμῶν ἐν μέσῳ φησὶ τὴν σχηνὴν 
Ψ , ᾿] , ᾿ 

χωμεν ᾧ χαϑαρϑησόμεϊ)α ἐχνυνάμενοι χαὶ ἀπο- 
΄ ΄ 

ληυσάμενοι τὰ χαταρρυπαίνοντα ἡμῶν τὸν ἄϑλιον χαὶ δυσχλείας γέμοντα ρ. 489 ν. 

βίην. τὰ συντείνοντα οὖν πρὸς τὴν χατασχευὴν ἴδωμεν ὃν τρόπον εἰσφέ- 51 

ρειν προσέταξεν. ,ἐλάλησε φησί ,χύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων" εἰπὸν 

τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ, χαὶ λάβετέ μοι ἀπαρχάς, παρὰ πάντων οἷς ἄν δόξῃ 

1 διανηταῖι ὕδρ, διανοήσαι Υὶ ἵνα Ρὰρ " 2 ἐγχωμίοις Ρὰρ ΑΒ}: ἐγχωμίω 
(ΠΡ χαὶ εὐδαιμονισμοῖς οἰη. 1} γεγαίροι ν ὥ, 4 τὰς πρὸς --- ἐπι- 

δειχνύμενος οἵ. ἢ) 4 δὲ οὔ). Β φαντασιούμενοι ἢ 4. ὃ τὸν αἰσϑητὸν 

ἅπαντα κόσμον ΡὰρΡ Ψ ΠΕ; τὸν αἰσϑητὸν χόσμον ἅπαντα μ, πάντα τὸν αἰσϑητὸν χόσμον 
οοεὰ. ὃ ρτίυβ χαὶ "ὰρ 1): τε χαὶ σοι. Ὁ--Τἶ᾽ ζῷα --- σχέσεις οἵα. ἢ 

ἴ τὴ ψυχῆ " διαγγεληι Ῥὰρ ΠῈ διαγγέλλοι ν 9. δηὴ Ῥὰρ: δὲ εὐδά. 

11 τὸ αληϑες ὰρ 18 βίῳ οι. Ῥὰρ ταῦτ Β 18 ἀχόνα υἱ νἱά. 1,, ἀχρό- 

τῆταῦ τὴν γὴν 6, γῆς Ὰ καταπέμψαι ροκὲ οὐρανοῦ ἰγάπερ. Π)Ὸ 

10 τῆς] τέλεον τῆς Ὁ μείζονος ὈῈᾺ 11. 18 χαὶ τὰ -- σχηνὴν οἴη. ΔΒ 
ἀπειχονίσματα χαὶ μιμήματα 1} 19. ἱδρῦσϑαι Ρὰρ 19): ἱδρύσασθαι σοαᾷ, τὸ λό- 

γον ροβὶ φησὶ ἔγᾶηβροβ. ἢ Ροβί λόγιον αἰ. διετάξατο ΑΡΣ ἵνα εοὐά, Ὁ 

30 τὰ] πρὸς τὸν "ῈᾺ 22. φησιν ἂρ εἶπον οὐσὰ, 283 λάβε πᾶρα 

παυτωῶν Ρὰρ: οἵἢ, οὐαα, 

14--91 6 (0]. 171ν τοῦ αὐτοῦ ΠῈ [οἱ, 10 ν ρμοβὲ Ἰοσσπι αὐ νο]. Εν. 72,2. αἰαίυατῃ: 

βουληϑεὶς οὖν (οὖν οἴῃ. )0) ὃ ϑεὸς τῆς ϑείας --- βίον. 
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τῇ καρδία, λήψεσθε τὰς ἀπαρχάς μου“ (Ἐχοά, 25,1.2.}. οὐχοῦν χὰν- 114 

ταῦϑα παραίνεσις μὴ ἑαυτοῖς ἀλλὰ ϑεῷ λαβεῖν, τίς τε ὁ διδούς ἐστιν 

ἐξετάζοντας χαὶ τὰ δηθϑέντα μὴ σινομένους, ἀσινῆ δὲ χαὶ ἄμωμα τέλειά 

τε αὖ χαὶ ὁλόχληρα διαφυλάττωντας. τὰς δ᾽ ἀρχὰς δογματιχώτατα ἀνέ- 

ὁ ϑηχεν αὐτῷ τῷ γὰρ ὄντι χαὶ σωμάτων χαὶ πραγμάτων αἱ ἀρχαὶ χατὰ 

ϑεὼν ἐξεταζονται μόνην. ἐρεύνησον δέ, εἰ ϑέλεις γνῶναι, ἔχαστα, φυτά, [1Ὁ 

ζῷα, τέχνας, ἐπιστήμας. ἄρ᾽ οὖν αἱ πρῶται τῶν φυτῶν σπερματιχαὶ 

χαταβολαὶ γεωργίας ἢ τῆς ἀοράτου φύτεώς εἰσιν ἀύρατα ἔργα; τί δ᾽ αἱ 

ἀνθρώπων χαὶ τῶν ἄλλων ζῴων 1ενέσεις: οὐχ ὡσανεὶ μὲν συναιτίους 

10 ἔχουσι τοὺς τοχέας, τὴν δ᾽ ἀνωτάτω χαὶ πρεσβυτάτην χαὶ ὡς ἀληϑῶς 

αἰτίαν τὴν φύσιν; τέχναις ὃδὲ χαὶ ἐπιστήμαις οὐ πηγὴ χαὶ ῥίζα χαὶ 10 

ϑξεμέλιοι χαὶ εἴ τι ἄλλο πρεσβυτέρας ὄνομα ἀρχῆς ὑπόχειται ἢ φύσις, 

ἴ πάντ᾽ ἐποιχοδομεῖται τὰ χαῦ᾽ ἐχάστην ϑεωρήματα; φύσεως δὲ μὴ 

προυποχειμένης ἀτελῇ τὰ πάντα. ἐνθένδε μοι δοχεῖ τις ὁρμηϑεὶς εὐστό- 

156. χως εἰπεῖν 

ἀρχὴ δέ τοι ἥμισυ παντός, 

ἀρχὴν αἰνιξάμενος τὴν φύσιν, ἥτις ὡσανεὶ ῥίζα χαταβέβληται πρὸς 

τὴν ἐχάστου συναύξησιν, ἴ χαὶ τὸ ἥμισυ τοῦ παντὸς ἀπένειμεν. 

(34.) εἰχότως οὖν τὸ λύγιον ἀνέϑηχε τὰς ἀρχὰς τῷ ἥγεμόνι 117 

Ὁ ϑεῷ, χαὶ ἐν ἑτέροις ,εἶπενς φησίν οχύριος πρὸς Μωυσῆν λέ- 

ἴων: ἀγίασόν μοι πᾶν πρωτότοχον, πρωτογενές, διανοῖγον πᾶσαν 

μήτραν ἐν υἱοῖς Ἰσραὴλ ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως χτήνους" ἐμοί ἐστιν“ 

1 λήψεσθε Μαηρ: λήψεσθαι σοὐ.. λημψεσϑαι Ρὰρ ϊ. 2 χαὶ ἐνταῦϑα εοὐά, 

2 λαβεῖν Ῥὰρ: λαμβάνειν οοὐά. ἐστιν ὁ διδούς ὁοοαα, ὃ ἐξετάξοντα (ἱ 

Δη16 ἀσινῇ Δὐά, ἀλλ᾽ Η3 ὃε Ῥὰρ: τε οοὐέ, χαὶ ὁπ). ΔΑΒ 4 αὖ χαὶ] 
αὐτὰ ὦ διχφυλαττοντος ὕᾶρ, διαφυλάττοντα (ἱ, φυλάττοντας " ἀπαρχὰς 

εὐηΐ. Μαησ. ὃ ἐραυνησὴν ᾺΡ Ἕβρον ϑέλεις αὐ, μόνον ΑΒ Ἴ αρ᾽ οὖν "Δρ: 
ἀρέ γε οὖν εοὐά. τῶν] τε τῶν (ἢ σπερματιχαὶ) ἀρχαὶ σπέρματα χαὶ ΑΒ 

5. ἀόραταῦ ἄρα τὰ ΠΡ, 6]. ΗΠ’ 9. γένεσις Ρὰρ μὲν] μὴ ΡΗ! 10 ὁ᾽ 

αρότατως Ρδρ, δ᾽ ἀνωτάτην ΑΒ, διανωτάτην (ἐ πρεσβυτατην ὕὰρ: πρεσβυτέραν 

οὐαί. 11 οὐ] ἡ Ρ 12. ϑεμελιοι Ῥαρ: ϑεμέλιος σοσα, ὄνομα 

πρεσβυτέρας ΔΒ ἡ φύσις οι, ΔΒ 13 παντὰ ἤὰρ χαϑ᾽ εἐχαστὴν Ῥὰρ: 

οἵη. σοῖοτὶ 14 τὰ ὰρ: οπι. σοσα, ενϑενδε Ῥδρ: ἐντεῦϑεν οοσά, 

ορμήϑεις Δ: οἵη. σοθτγὶ 10 τοῦ τὸ Ρ τοῦ παντός ΑΒῊΡ 

11. 18. ἀργὴν -- πᾶντος Ραρ: οὐ. ὁοοὐβά. 18 ἀπένειμεν ΠΡ ἀπένειμε ὰρ (; ἀπό- 

νεῖμε ΗΠ’, οὰ, ΑΒ 19 ἀνέϑηχεν ὰᾺρ ΟΡ ἀρχας Ῥὰρ: ἀπαρχὰς σοι. 

20 εἰπεν φησιν Ρὰρ: εἶπε οοάα, πρὸς Μωυσῆν εοἀά.: Μωίυσηῦ Ρὰρ 
21] πᾶσαν Ῥαρ: ὁπ|. οοὐα, 

160 εἷς. δὰ νο]. ἴ ρῥ. 279,10, 
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Π5 (ἔχοά. 15,.1. 2)" ὥστε ἀνωμοληγῆσϑαι χαὶ διὰ τούτων, ὅτι τὰ πρῶτα 

χαὶ χρήνῳ χαὶ δυνάμει χτήματα ϑεηῦ, χαὶ διαφερόντως τὰ πρωτογενῇ. 
ἐπειδὴ γὰρ πᾶν Ἰένος ἄφϑαρτον, διχαίως τῷ ἀφϑάρτῳ προσνξαη- 

᾿ ἐπ ᾿ Ὺ “- ᾿ 4}. » ἕω .. ’ ΕΝ, . ΄ 
ϑήσεται, χαὶ εἰ τις χαὶ συνόλως μήτραν διοιγνύειν ἀπὸ ἀνϑρώ- 

Ό"! που, τοῦ λογισμοῦ χαὶ λόγου, ἕως χτήνους, αἰσϑήσεώς τε χαὶ σώματος. 

19 ὁ γὰρ διοιγνὺς τὴν μήτραν ξχάστων, τοῦ μὲν νοῦ πρὸς τὰς νοητὰς χατα- 

λήψεις, τοῦ δὲ λόγου πρὸς τὰς διὰ φωνῆς ἐνεργείας, τῶν δὲ αἰσϑήσεων 

πρὸς τὰς ἀπὸ τῶν ὑποχειμένων ἐγγινομένας φαντασίας. τοῦ δὲ σώματος 

πρὸς τὰς οἰχείους αὐτῷ σχέδεις τε χαὶ χινήσεις ἀόρατος χαὶ σπερματι- 

χὺς χαὶ τεχνιχὸς ϑεῖός ἐστι λόγος, ὃς προσηχύντως ἀναχείσεται τῷ πατρί. 10 

120 χαὶ μὴν ὥσπερ αἱ ἀρχαὶ ϑεοῦ, οὕτως χαὶ τὰ τέλη ϑεοῦ. μάρτυς δὲ 

Μωυσῆς προστάττων ἀφαιρεῖν χαὶ ὁμολογεῖν τὸ τέλος τῷ χυρίῳ 

Ι1 (Νυμ. 31. 28 88... μαρτυρεῖ δὲ χαὶ τὰ ἐν χόσμῳ. πῶς: φυ- 

τοῦ μὲν ἀρχὴ σπέρμα, τέλος δ᾽ ὃ χαρπός, ἑχάτερον οὐ εωρ- 

᾿ 
"ίας, ἀλλὰ φύσεως ἔργον. πάλιν ἐπιστήμης ἀρχὴ μὲν ἢ φύσις, | ὡς ρμ. 490. 

΄ ΓΥ] 

ὃη. πέρας δ᾽ οὐδ᾽ ἦλθεν εἰς ἀνθρώπους. τέλειος γὰρ οὐδεὶς ἐν 16 τ. «- Ὡὧ τ π ἣ»« 
,΄-»Ξ 

οὐδενὶ τῶν ἐπιτηδευμάτων, ἀλλ᾽ ἀψευδῶς αἱ τελειότητε; χαὶ ἀχρότητες 
΄ ᾿ , ΄ ; ε ΄ - -- ΄οὭ Ἢ 4 “- 

ἑνός εἰσι μόνου φορούμεϑ᾽ οὖν λοιπὸν ἡμεῖς ἐν τῷ τέλους χαὶ ἀρχῆς 

μεϑορίῳ, μανθάνοντες, διδαάσχοντες, γεωπονοῦντες, ἐργαζόμενοι τῶν 

122 ἄλλων ἕχαστον ὡς ἂν ἱδρῶντες, ἵνα τι χαὶ γένεσις πράττειν δοχῇ. Ἰνω- "Ὁ 
᾿ Α . ᾿ ’ ΄ ᾿ . 

ριμώτερον μέντοι τὰς ἀρχὰς χαὶ τὰ τέλη χατὰ ϑεὼν ὡμολόγησεν ἐπὶ 
- -" ᾿ ἤ ἐ- [2 ᾿Ξ: " δ κι. Ὁ» - ΄ ᾿ 

τῆς τοῦ χόσμου γενέσεως εἰπών: ,,͵ἐν ἀρχῇ ἐποίησε“ (ὕδη. 1, 1) χαὶ 

πάλιν ,συνετέλεσεν ὃ ϑεὸς τὸν οὐρανὸν χαὶ τὴν γῆν“ (οἵ, 66η. 3,1. 3. 4). 
᾽ { φ ζ - Ὧν ν ᾿ 

128 νυνὶ μὲν οὖν ,λαάβετέ μοι“ (Εχοά, 30, 3) φησὶ διδοὺς τὰ πρέπονθ᾽ 
ἑαυτῷ χαὶ προτρέπων τὰ δοϑέντα μὴ χιβδηλεύειν, ἀλλ᾽ ἀξίως τοῦ δόντος 25 

1 ὥστε οἴ. ΡΔΡ ανομολογησϑαι Ρᾶρ, ἀνομολογεῖσϑαι ΑΒ (οοηΐ. Μαῃρ.) 
2 γρόνῳ)] Ξ5Ξραίίυπὶ 4---ὁ 1π|. ὁ | 9. χαὶ ἐπειδὴ ἅπαν γένος ΑΒ 4 χαὶι 
εἰ τις χαὶ Ῥᾶρ: χαὶ εἴ τι εοὐά., ὃς οἷός τε χαὶ οὐπίοϊο, χαὶ εἴ τις ἱχανὸς οοηϊ. 

Οὐἢπ διοιγνύειν Ῥὰρ ΠΡ: ἀνοιγνύει ΑΒ, διοιγνύει ἢ ὃ. λογισμοῦ] νοῦ οοηΐϊ. 

Μδηρ, λογου Ῥὰρ: τοῦ “λόγου οοαμώ, ες τῆς αἰσθήσεως οοαᾳ. ὃ την 

Ῥαρ; ὁπ. οσοδὰ, θ. 7 χαταλημψεις Ρὰρ τ ὃ ΑΒ 8 ἀπὸ οἴη. ΑΒ, ὑπὸ 
Ῥὰρ 9. οἰχείας ΑΒ (ὃ) ἀόρατος σοπίοϊο [0 ϑεῖος Ραμ: καὶ 

ϑεῖος οσοὐ. 14 δ᾽ ο Ρὰρ, δὲ ὁ ΠΗΡ: δὲ ΑΒ ἐχάτερα (ἱ 10 πέρα ἃ 

δ᾽ οὐδ᾽ ἔϑη Η", δ᾽ ηλϑεν ΡΔρ, 2᾽ οὐδ᾽ ἂν ἔλθοι ν 11 ἀλλὰ ψευδῶς ΒΗ! 
18 ἑνός] ἀνθρώπου Β εἰσιν ΓᾺΡ φορηυμεῦα ῬᾺρ λοιπὸν οι. ΑΒ, 

Ροβί ἀρχῆς ἱτάπεροβ. ΟΠΡ ἡ ἀρχὴ ἃ 19 γεηπονοῦντες ΑΒ 
20 ὡς ἂν ἱδρῶντες Βογίρ5ὶ: ὡτὰν ιὄρουντες ὕΔ0, ὡσανεὶ δρῶντες ὁο!ά. δοχεῖ (ἱ 

21 ἀρχας ὰρ: ἀπαρχὰς εοὐ. 34 φησιν Ρὰρ “ὃ ἑαυτῶι ['ρ: αὑτῷ εοἀά. 
δοντὸς ΓᾺΡ (δαπρ.): δέοντος οοὐι. 
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φυλάττειν, αὖϑις δ᾽ ἐν ἑτέροις ὁ μηδενὸς γρεῖος ὧν χαὶ διὰ τοῦτο 

λαμβάνων μηδὲν ὁμολογήσει λαμβάνειν, ἕνεχα τοῦ πρὸς εὐσέβειαν αλεῖ- 

ψαι χαὶ προϑυμίαν ὁσιότητος ἐμποιῆσαι χαὶ πρὸς ϑεραπείαν ἀχονῆσαι 

τὴν ἑαυτοῦ, ὡς ἀποδεχομένου χαὶ δεχομένου τὰς ψυχῆς ἐχουσίους 

5. ἀρεσχείας χαὶ Ἰνησίους ϑεραπείας. ἰδοὺ“ γάρ φησιν ,εἴληφα τοὺς 124 

Λευίτας ἀντὶ παντὸς πρωτοτόχου διανοίγοντος μήτραν παρὰ τῶν υἱῶν 

Ἰσραήλ: λύτρα αὐτῶν ἔσονται“ (Νυπι. 3, 132). οὐχοῦν λαμβάνομεν χαὶ 

δίδομεν, ἀλλὰ χυρίως μὲν λαμβάνομεν, χαταχρηστιχῶς δὲ διδόναι λεγό- 
μεϑα δι᾿ ἃς αἰτίας εἶπον. εὐθυβόλως δὲ λύτρα ὠνόμασε τοὺς Λευίτας" 

0 εἰς ἐλευϑερίαν γὰρ οὐδὲν οὕτως ἐἑξαιρεῖται τὴν διάνοιαν ὡς τὸ πρύόσφυγα 

χαὶ ἱχέτην γενέσϑαι ϑεοῦ. τοῦτο δ᾽' ἢ ἱερωμένη φυλὴ Λευιτῶν ἐπαγ- 

Ἰέλλεται. 

(22.) ΔΛελαληχότες οὖν τὰ πρέποντα περὶ τούτων ἀναδράμωμεν 130 

ἐπὶ τὰ ἐξ ἀρχῆς" ὑπερεϑέμεϑα γὰρ πολλὰ τῶν ὀφειλόντων ἀχριβωϑῇ- 

1 ναι. ολαάβε μοι“ φησί ,δάμαλιν“ ἄζυγα χαὶ ἀχάχωτον, ἀπαλὴν ἔτι χαὶ 

νέαν χαὶ σφριγῶσαν, ἡνιόχησιν χαὶ παιδείαν χαὶ ἐπιστασίαν εὐμαρῶς 

δέξασθαι δυναμένην ψυχήν" ,λάβε μοι χριόν,“ λόγον ἀγωνιστὴν χαὶ 

τέλειον, ἰχανὸν μὲν τὰ σοφίσματα τῶν ἀντιδοξούντων ἀνατεμεῖν τε χαὶ 

λῦσαι, ἰχανὸν δὲ χαὶ ἀσφάλειαν ὁμοῦ χαὶ εὐχοσμίαν τῷ χρωμένῳ περι- 

Ἃ ποιῆσαι" ολάβε μοι" χαὶ τὴν ἄττουσαν αἴσϑησιν ἐπὶ τὸν αἰσϑητὸν χόσ- 120 

μὸν, οαἶγα,“ πάντα ,τριετίζοντα“, χατ᾽ ἀριϑμὸν τέλειον παγέντα, ἀρχὴν 

Ἰ δὲ ΑΒ6, οι. ΡΗ! ὃι αὐτοῦ ὕ, διὰ τοῦ ΑΒ 2 λαμβάνειν ΑΒ 

ὁμολογεῖ Βατ. ἁ τὴν] τὸν ΠΡΗ! και δειχόμενου Ῥδρ, καὶ διχομένου οπι. Β, 

5εε]. Μδηρ., χαὶ δεξιουμένου σοπίοῖο Ψυγας Ρὰρ ἐχουσίους ΡΞ Βατῦ.; ἔκουσίου 

ὰρ ΑΒΟΘΗ!, ἀχουσίαυ ΗΡΙ, ἀχουσίους Η3 5. γνησίου ῬΔρ θ μητρας Ρὰρ 

παρὰ) περὶ ΔΒ Ἴ ρμοβὲ οὐχοῦν αὐ χαὶ ΑἸ 5. ροβί λαμβάνομεν δά. χαὶ ΘΗΡ 

Βαεὺ. δὲ οἵη, ΘῊΡ δι. 8, 9 λεγομεταὰ ΔΡ 9. δι᾽ ἂς αἰτιας εἰπὸν Ρὰρ: 

δι᾽ ἃς εἶπον αἰτίας ΠΡ, διὰ τὰς αἰτίας ταύτας ΛΒ, οι. Βατὺ. 9, 10 ὠνόμασε --- 

οὐδὲν οἵη. Ρὰρ 11 οἰχέτην Δ δ᾽ Ῥὰρ: οιῃ. ὁπ, Βατῦ. 11: 15 ἐπαγ- 
γελεται βὰν 13. 14. ἀναῦραμωμεν ἐπι τὰ εξ ἀρχῆς ὰρ: ἐπὶ τὰ ἑξῆς ἀναδράμωμεν 

εοὐὰ. 12 φησιν ὰρ αζυγα Ῥὰρ: ἄζυγον οοὐα, 10 νέαν σφριγῶσαν ἡ 

στιργωῦαν ΡΔρ ἐπιστασίαν ὴρ (Μαηρ.): ἐπίστασιν ἑοαὰ. εὐμενῶς (ὦ 

11 δυναμένην οἴη. ἃ ψυχήν οἴπ. ΔΒ μοι Ρὰρ ΠΡ: μοι χαὶ ΑΒ6 

18. 19 ἱχανὸν μὲν -- ἰχανὸν δὲ οι. ΔΒ 19). νόμου ΔΒ 20. ἄττουσαν Βοτίμεὶ: 
διττουσαν Ραμ, διάγουσαν ἐὐαι!.. διάττουσαν Μδηρ. 3] χατὰ Ρὰρ 

1-- 12 Βαγθογίπαβ ΤΥ δῦ [0]. 134. Φίλωνος ἐκ τοῦ τίς ὁ τῶν ϑείων χληρονόμος πραγμά- 

των; μηδενὸς χρεῖος -- ἐπαγγέλλεται. 
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μεσότητα τελευτὴν ἔχοντα' πρὸς δὲ τούτοις τρυγόνα χαὶ περιστεράν“ 

(ἄρῃ. 18, 9), τήν τε θείαν χαὶ τὴν ἀνθρωπίνην σοφίαν, πτηνὰς μὲν 

ἀμφοτέρας χαὶ ἄνω πηδᾶν υεμελετηχυίας, διαφερούσας δ᾽ ἀλλήλων, ἧ 

121 διαφέρει γένος εἴδους ἢ μίμημα ἀρχετύπου. φιλέρημος μὲν γὰρ ἢ 

ϑεία σοφία, διὰ τὸν μόνον ϑεόν, οὗ χτῆμα ἐστι, τὴν μόνωσιν ἀγαπῶσα --- μ. 491 Ν. 

συμβολιχῶς αὕτη τρυγὼν χαλεῖται ---. ἥμερος δὲ χαὶ τιϑασὸς χαὶ ἀγελαῖος ὁ 

ἢ ἑτέρα, τὰ ἀνθρώπων ἄστη περιπολοῦσα χαὶ διαίτῃ τῇ μετὰ ϑνητῶν 

125. ἀσμενίζουσα" περιστερᾷ ταύτην ἀπειχάζουσιν. (20.) ταύτας μοι δηχεῖ 

τὰς ἀρετὰς Μωυσῆς αἰνιξάμενος μαίας Ἑβραίων ὀνομάσαι Σεπφώραν τ ( 

χαὶ Φουαν (Εχοά. 1, 15)" ἢ μὲν γὰρ ὀρνίϑιον, Φουὰ δὲ ᾿ἐρυϑρὸν 10 

ἑρμηνεύεται. τῆς μὲν οὖν ϑείας ἐπιστήμης ὄρνιϑος τρόπον τὸ αἰεὶ μετ- 

εωροπολεῖν ἴδιον, τῆς ὃὲ ἀνθρωπίνης αἰδῶ χαὶ σωφροσύνην ἐμποιεῖν, 

129 ὧν τὸ ἐρυϑριᾶν ἐφ᾽ οἷς ἄξιον. δεῖγμα ἐναργέστατον" ἔλαβεν δὲ“ φησίν 

»αὐτῷ πάντα ταῦτα“ (θΘθη. 15, 10). τοῦτ᾽ ἔπαινός ἐστι τοῦ σπου- 

δαίηυ, τὴν ἱερὰν ὧν ἔλαβε παραχαταϑήχην, ψυχῆς, αἰσϑήσεως, λόγου, 15 

ϑείας σοφίας, ἀνθρωπίνης ἐπιστήμης, χαϑαρῶς χαὶ ἀδόλως μὴ ἑαυτῷ, 

130 μόνῳ δὲ τῷ πεπιστευχότι φυλαάξαντος, εἶτ᾽ ἐπιλέγει" διεῖλεν αὐτὰ 

μέσα,“ τὸ τίς μἢ προστιθείς, ἵνα τὸν ἀδειχτον ἐννοῇζς ϑεὸν τέμνοντα 

τὰς τῶν σωμάτων χαὶ τὰς τῶν πραγμάτων ἑξῆς ἁπάσας ἡρμόσϑαι χαὶ 

ἡνῶσϑαι δοχούσας φύσεις τῷ τομεῖ τῶν συμπάντων ἑαυτοῦ λόγῳ, ὃς 90 

131 εἰς τὴν ὀξυτάτην ἀχονηϑεὶς ἀχμὴν διαιρῶν οὐδέποτε λήγει. τὰ γὰρ 

αἰσϑητὰ πάντα ἐπειδὰν μέχρι τῶν ἀτόμων χαὶ λεγομένων ἀμερῶν διε- 

ξέλϑῃ, πάλιν ἀπὸ τούτων τὰ λόγῳ ϑεωρητὰ εἰς ἀμυϑήτους χαὶ ἀπερι- 

Ι χαὶ ὰρ: τε χαὶ οοὐά. ἢ ἄνω πηδᾶν Ρὰρ ΑΒ: ἀναπηδᾶν (ΠΡ 

ὃε "0, οἷν, ΠΡΠῚ 4. γένους εἶδος ΑΒ, [ονί, γϑοίθ μὲν Ρὰρ 6Ἢ3: οἴω. 

ΑΒΗΙΡ 5. ἐστιν θὰ αγαπωσαν Δρ ὃ δὲ χαὶ (ἩΡ: χαὶ Ρὰρ ΑΒ 

τιϑασσὸς ΑΒ6 8 ἐνασμενίζουσα οὐπὶ. Μδην. απειχαζουσιν Ρᾶρ: ἀπειχάζουσι 

ΑΒΕ, ἀπειχάζουσα ΠΡ 9. Μωτῆς οοὐέ. ὀνομάπαι ΠΡ ὠνόμασαι Ρὰρ: ὠνόμασε 
ΑΒ, ὠνόμασεν ἢ 10 ἐρυϑρὰ ΑΒ ᾿ 11 ἑρμηνεύεται] ὀνομάζεται ΔΒ 

ἀεὶ σοὐὰ, ᾿Ὁ ὧν τὸ Ρὰρ: ὥστε οοθά. δεῖγμα ἄξιον ΠΡ Ροβὲ δεῖγμα 

αὐ. δὲ ΑΒ, ἰογί, τϑοῖο ελαβεν ὃε Ρὰρ: ἔλαβε δέ ΠΡ, ἔλαβε ΑΒ6 14. πάντα 

ταῦτα ὰρ (: ταῦτα πάντα δοϊοτὶ 11 φυλαξοντὸς ᾺὉ 18 μεῦδότηι τις Ῥὰρ 

μὴ Ρὰρ ΑΒ: οὐ ΔΗ" οἷ. ΠΡ προστιϑεῖις Ῥὰρ: προσϑεὶς ὁοήα. αδειχτον 

Ρὰρ (᾽αῃρ): ἀδίδαχτον οοὐά. ἐννοὴῦ ὦ 19 ρῥγβ τῶν λρΡ: τε τῶν οσοσά, 

χαὶ --- πραγμάτων οἵη. Β τὰς τῶν 0: τῶν εοὐά. 20 τῶ τεχεῖ 
τ 

τῷ εαυτου Ρὰρ: αὖ Η, αὐτοῦ οοἰοτί, αὐτῷ Τύτη, λόγων 91 ὃι- 

χαιων ΠᾺΡ γὰρ Ρὰρ: οἵη. Ἄοοὐά, οὐ Ρο81 πάντα ρυποίιη. ροδιογιηΐ 

22 μέχρι εοὐή.: μὲν μεχρι αρ, δὲ μέχρι Μαπρ. ,οχ Νί8. ἝοἾ5].", δ᾽ ἄχρι οοηΐ. 

ΕΓΣῚ 
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τράφους μοίρας ἄρχεται διαιρεῖν οὗτος ὁ τομεύς, χαὶ τὰ πέταλα τοῦ 

χρυσίου τέμνει τρύχας“ (ἔχοά, 36, 10), ὥς; φησι Μωυσῆς, εἰς μῆχος 

ἀπλατὲς ἀσωυάτοις Ἰραμμαῖς ἐμφερές. ἔχαστην οὖν τῶν τριῶν διεῖλε 132 

μέσον, τὴν μὲν ψυχὴν εἰς λογιχὸν χαὶ ἄλογον, τὸν δὲ λόγον εἰς ἀληϑές 

ὃ τε χαὶ ψεῦδος, τὴν ὃὲ αἴσϑησιν εἰς χαταληπτιχὴν φαντασίαν χαὶ ἄχα- 

τάληπτον. ἅπερ εὐθὺς τμήματα ἀντιπρόσωπα τίθησιν ἀλλήλοις“, λο- 

γιχὴν ἄλογον, ἀληϑὲς ψεῦδος, χαταληπτὸν ἀχατάληπτον, ἀπολιπὼν τὰ 

πτηνὰ ἀδιαίρετα (6 οη. 10, 10): τὰς γὰρ ἀσωμάτους χαὶ ϑείας ἐπι- 

στήμας εἰς μαχομένας ἐναντιότητας ἀδύνατον τέμνεσθαι. 

Ι. (21.) Πολὺν δὲ χαὶ ἀναγχαῖον ὄντα λόγον τὸν περὶ τῆς εἰς ἴσα 133 

τομῆς χαὶ περὶ ἐναντιοτήτων οὔτε παρήσομεν οὔτε μηχυνοῦμεν, ἀλλ᾽ 

ὡς ἔστιν ἐπιτέμνοντες ἀρχεσϑησόμεϑα μόνοις τοῖς χαιρίοις. χαϑάπερ 

ἡ. τὰρ ἡμῶν τὴν ψυχὴν χαὶ τὰ μέλη μέσα διεῖλεν ὃ τεχνίτης, οὕτως 

χαὶ τὴν τοῦ παντὸς οὐσίαν, ἡνίχα τὸν χύσμον ἐδημιούργει. λαβὼν γὰρ 134 

15 αὑτὴν ἤρξατο διαιρεῖν ὧδε. δύο τὸ πρῶτον ἐποίει τμήματα, τό τε βαρὺ 

χυὶ χηοῦφον, τὸ παχυμερὲ; ἀπὸ τοῦ λεπτομεροῦς διαχρίνων: εἶϑ᾽ ἐχά- 

τερὴν πάλιν διαιρεῖ, τὸ μὲν λεπτομερὲς εἰς ἀέρα χαὶ πῦρ. τὸ δὲ παχυ- 

μερὲς εἰς ὕδωρ χαὶ γῆν, ἃ χαὶ στοιχεῖα αἰσϑητὰ αἰσϑητοῦ χόσμου, 

ὡσανεὶ ϑεμελίγυς, προχατεβάλετο. παλιν δὲ τὸ βαρὺ χαὶ χοῦφον χαϑ᾽ 185 

Ἃ ἑτέρας ἔτεμνεν ἰδέας, τὸ μὲν χοῦφον εἰς ψυχρόν τε χαὶ ϑερμόν --- ἐπε- 
.Ἅ 

" " 

φήμισς δὲ τὸ μὲν ψυχρὸν ἀέρα. τὸ δὲ ϑερμὸν φύσει πῦρ -- τὸ δὲ 

βαρὺ εἰς ὑγρόν τε αὖ χαὶ ξηρόν: ἐχάλεσε δὲ τὸ μὲν ξηρὸν γῆν, τὸ δὲ 

ὑγρὴν ὕδωρ. ἕἔχαστον δὲ τούτων ἄλλας τομὰς ἐδέχετο 1ἢ μὲν τὰρ 1830 

εἰς ἠπείρους χαὶ νήσους διῃρεῖτο, ὕδωρ δὲ εἰς θάλασσαν χαὶ ποταμοὺς 

Ὁ χαὶ ὅσον πότιμον, ἀὴρ δὲ εἰς τὰς ϑέρηυς χαὶ χειμῶνος τροπάς, πῦρ δὲ 

2. (ἰῷ τρίγας εοπὶ. Μαῃρ, φησιν Ραρ, φησιν ὁ ΑΒ Μωσῆς εοἠά. 
εἰς Ὰρ: ἐν (ἃ, ἕν σοί ον, 3. γραμμαῖς ὰρ (Μδηρ.): γράμμασιν σοὐε, 4 τὸν δὲ 
λόγον οἵα. ΔΒ ἢ χαταλημπτίχὴν ᾿Ὰρ ὃ, Ὁ αχαταλημπτον Ρὰρ 
ἴ χαταλήμπτον αχαταλήμπτον ῬΔρ 8. πτηνὰ] ἑπτά (1 8 τὰς μὲν γὰρ Βα 

8, 9 ἐπιστήμης αὶ 10 πολὺν δὲ χαὶ) τὸν δὲ ΔΒ δὲ] τε "Ὡρ λόγον 
ὅσα Μληρ. ΒΓ ΘΥΓΟΓΘΙῺ εἰς "ὰρ Α οἵη. σοίθυ ΕῚ χαὶΪ χαὶ τὸν Ρὰρ 12 ἔν- 
ἔστιν τουΐ. Μαῃν. ἐπιτέμνοντες ὰρ Α(Η!): ἐπιτεμόντες σοῖϊοτγὶ μόνοις Ρὰρ: 

μόνον σοπά. 13 γὰρ οἵη. Ρὰρ μέσον ΑΒ 14 ηνίχὰ Ῥὰρ: ὅτε οοήά, 

ἢ τὸ πρωτὸν Ρὰρ: τὸ μὲν πρῶτον οοθή, τό τε] τὸ ΑΒ βαρὺ) βραχὺ 
ΠΗΤΡ 10 λεπτομερους ὰρ (δ αηρ.): λεπτοτέρου οοὐά. 10. 11 ἑχάτερα ᾿᾽ 

17 δὲ χω. ΔΑΒ 18 ργίῃβ χαὶ Ρὰρ ΑΒ: τε χαὶ ΟΠΡ α Ῥὰρ: ὁπι. σε, 
19. δηῖρ ὡσανεὶ δὐά. ἃ Α προχατεβάλλετο καὶ τὸ χοῦφον σοοὐά.. χαὶ δε. 
ληΐθ χα ΔΒ 20 ἔτεμνεν οὐ. Η 20, 21 ἐπεφήμισεν ΠΡ 2) γὰρ ὁπ). (ἢ 
24. δπηιρειτο Ρᾶὰρ: διήρητο οοβή, το ὅε υδὼρ ὰρ ϑαλάσσας ΔΒ 
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εἰς τὸ χρειῶδες --- ἄπληστον δ᾽ ἐστὶ χαὶ φϑαρτιχὸν τοῦτο --- χαὶ χατὰ 

τοὐναντίον εἰς τὸ σωτήριον, ὅπερ εἰς τὴν οὐρανοῦ σύστασιν ἀπεχληροῦτο. 

ὥσπερ δὲ τὰ ὁλοσχερῆ, οὕτω χαὶ τὰ χατὰ μέρος ἔτεμνεν, ὧν τὰ μὲν 

ἄψυχα, τὰ δ᾽ ἔμψυχα ἦν" χαὶ τῶν ἀψύχων τὰ μὲν ἐν ταὐτῷ μένοντα, 

ὧν δεσμὸς ἕξις, τὰ δ᾽ οὐ μεταβατιχῶς, ἀλλ᾽ αὐξητιχῶς χινούμενα, ἃ 5 

φύσις ἢ ἀφανταστος ἐζῴου" χαὶ τούτων τὰ μὲν τῆς ἀγρίας ὕλης οἰστιχὰ 

ἀγρίων χαρπῶν, οἵ τροφὴ ϑηρίοις εἰσίν, τὰ δὲ, τῆς ἡμέρου, ὧν γεωργία 

τὴν προστασίαν χαὶ ἐπιμέλειαν ἔλαχε: τίχτει δὲ χαρποὺς τῷ πάντων 

ἡμερωτάτῳ ζῴων πρὺὴς ἀπόλαυσιν, ἀνθρώπῳ. χαὶ μὴν ὃν τρόπον τὰ 

ἄψυχα, καὶ τὰ ψυχῆς μεμοιραμένα διύρει --- τούτων τὰρ ἕν μὲν ἀλό- ιὸ 

ων, ἕν δὲ λογιχῶν ἀπέχρινεν εἶδος --- χαὶ λαβὼν ἑχάτερον πάλιν 

ἔτεμνεν τὸ μὲν ἄλογον εἰς ἀτίϑασόν τε χαὶ χειρόηϑες εἶδος, τὸ δὲ λογι- 

χὸν εἰς ἀφϑαρτόν τε χαὶ ϑνητόν. χαὶ τοῦ ϑνητοῦ δύο μοίρας εἰργάζετο, 

ὧν τὴν μὲν ἀνδρῶν, τὴν ὃὲ γυναιχῶν ἐπεφήμισε. χαὶ χατ᾽ ἄλλον μέν- 

τοι τρόπον τὸ ζῷον εἰς ἄρρεν ἔτεμνε χαὶ ϑῆλυ" ἐδέχετο δὲ χαὶ ἄλλας ι1Ὁ 

ἀναγχαίας τομάς. αἷ διέστελλον πτηνὰ μὲν χερσαίων, χερσαῖα δὲ ἐνύδρων, 

ἔνυδρα δὲ ἀμφοῖν τῶν ἄχρων. οὕτως ὁ ϑεὸς ἀχονησάμενος τὸν τομέα 

τῶν συμπάντων αὑτοῦ λόγον διύρει τήν τε ἄμορφον χαὶ ἄποιον τῶν 

ὅλων οὐσίαν χαὶ τὰ ἐξ αὐτῆς ἀποχριϑέντα τέτταρα τοῦ χόσμου στοιχεῖα 

χαὶ τὰ διὰ τούτων παγέντα ζῷα τε αὖ χαὶ φυτά. 0 

(28.) Ἐπεὶ δ᾽ οὐ μόνον φησὶ , διεῖλεν,“ ἀλλὰ χαὶ , μέσα διεῖλεν,“ 

ἀναγχαῖον χἄἂν ὀλίγα περὶ τῶν ἴσων τμημάτων ὑπομνῆσαι. τὸ μὲν γὰρ 

ἄχρως χατὰ μέσον | διαιρεϑὲν ἴσα ἀποτελεῖ τμήματα. ἄνθρωπος μὲν ρ. 498, 

Ι ὃὲ ἐστιν Ρὰρ χατὰ οἴη. ΑΒ 3. οὕτω οἵ. ῬΔρ τεμνεῖν ῬΔΡ, 

ἔτεμεν ἢ 4 αψυχα τὰ δ᾽ ἐμψυχα Ρᾶρ: ἔμψυχα (44. ἣν Η!Ρ), τὰ δὲ ἄψυχα οοἀά. 

ἢ ἕξεις 1," τὰ] τῶν ΔΡΗ! κινουμένων ΔΒ Ὁ φαῦσις ἡ, πὰρ. Ρ’ αφαν- 

ταῦτὸος 80 (Μδηρ.): ἄφαντος Ρ(Η}}, ἄφατος σοίοτί "καὶ τούτων] τούτων δὲ ΤΌΓΗ. 

ἐρ 
οιστιτιχα ὰρ 1 εἰσίν Ῥὰρ Α; ἐστί σοίον! ἡμ. Ρ, ἡμέρας Η 8. ελαχεν ὕᾺὰΡ 

9. ανϑρωπων Ῥὰρ χαὶ μὴν ον 'ρ: χαὶ μὴ μόνον (ἰ; χαϑ᾽ ὃν δὲ ΑΒ, ἴῃ τὰ8. ἢ; 

καὶ οὐ μόνον χαϑ᾽ ἕνα ἵπ τᾶ5. Η: 10 τῆς ψυχῆς ἢ διηρει Ῥὰρ: διαιρεῖ οοὐά. 
τούτων γὰρ --- ἔτεμνεν οὔ. ΔΒ 11 αἀπεχρινεν Ρὰρ: ἀπέφηνεν ΘῊΡ χαὶ λαβων 

Ρὰρ: λαβὼν δὲ τούτων ΟΡΗ!, ἀλλὰ χαὶ τούτων Η ξεχατερον Ῥὰρ: ἔχαστον (ΠΡ 
12 ετεμνεν Ῥὰρ; διαιρεῖ ΘῊΡ ατιϑασον Ῥὰρ: ἄγριον σοσά. εἶδος ἑσοὐά.: 

ηϑος Ρὰρ 18 εἰργάσατο ΑΒ 18 τὸ] τὲ Ὁ 18 αὑτοῦ οοὐά. 

λόγων Η, ἔργων Ρ διηρει ὰρ: διαιρεῖ οοαα. ἀμορφὴν ᾿Ρὰρ ἄποιον 

οοαά.: ἀπορὸν ΡΔΡ 19 τέσσαρα ἢ, δ΄ Ρ 20 αὖ Ρὰρ: οἵα. οοἀά, 21 μεσα 
διελεῖν ΡΔΡ 22 ἀναγχαῖον χἂν Ἴ Ὁγη,: ἀναγχαίως ἂν Ῥὰρ, ἀναγχαίως χἂν οοθά, 

περὶ] περ ΡδΔρ ἴσων] εἰς τῶν (ἱ μὲν τὸ γὰρ ἰγᾶηϑροβ. ΡΔρ 22----88,1 ὑπο- 

μνῆσαι -- τμημάτων οἴη. Β 
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οὖν οὐδεὶς δύναιτ᾽ ἀχριβῶς ἄν ποτε εἰς ἴσα διελεῖν οὐδέν, ἀλλ᾽ ἀνάγχη 

τῶν τμημάτων τὸ ἕτερον ἐνδεῖν ἢ περιττεύειν, χαὶ εἰ μὴ μείζονι, ἀλλά 

τοι βραχεῖ μέρει πάντως, ὃ τάχα τὴν αἴσϑησιν ἐχφεύγει τοῖς ἄἀδρομε- 

ρεστέροις ἐχ φύσεως χαὶ ἔϑους προσβάλλουσαν ὄγχοις. τοὺς δὲ ἀτόμους 
4, Ὺ - -" τὰν - ᾿ δι᾿ γον }} ΝΨ 

5. χαὶ ἀμερεῖς χαταλαβεῖν ἀδυνατοῦσαν. ἰσότητος δὲ οὐδὲν γενητὸν αἴτιον 143 
μ»: , , - ᾿ ᾳ." Θ, Ψ - μ᾿ " , γν ἐπ 

αδεχάστῳ λόγῳ τῆς ἀληϑείας εὐοίσχεται. ἔοιχεν οὖν ὁ ϑεὸς μόνης ἀχρι- 

βοδίχαιος εἶναι χαὶ μέσα᾽ μόνος δύνασθαι διαιρεῖν τά τε σώματα χαὶ 

πράγματα, ὡς μηδὲν τῶν τμημάτων μηδ᾽ ἀχαρεῖ χαὶ ἀμερεῖ τινι πλέον 

ἢ ἔλαττον γενέσϑαι, τῆς δ᾽ ἀνωτάτω χαὶ ἄχρας ἰσότητος μεταλαχεῖν ἰσχῦ- 

'0 σαι, εἰ μὲν οὖν τὸ ἴσον μίαν εἶχεν ἰδέαν, ἱχανῶς ἂν τὰ λεχϑέντα εἴρητο, 144 

πλείονων δ᾽ οὐσῶν οὐχ ἀποχνητέον τὰ ἁρμόττοντα προσϑεῖναι. λέγεται 
ἡ » θ᾽ μή Σ παν ἃ . ιὃ ΜΔ. ς. δ ΡῚ " ᾿ , ΜῊΝ 4 

τὰρ ἴσον χαϑ᾽ ἕνα μὲν τρόπον ἐν ἀριϑμοῖς, ὡς δύο δυσὶ χαὶ τρία τρισὶ 

χαὶ τὰ ἄλλα ταύτῃ. χαϑ᾽ ἕτερον δὲ ἐν μεγέϑεσιν, ὧν μήχη, πλάτη, 

βάθη, διαστάσεις εἰσίν: παλαιστὴς Ἰὰρ παλαιστῇ χαὶ πήχει πῆχυς ἴσα 

Κ μεγέϑει, δυνάμει δέ ἐστιν ἄλλα, ὡς τὰ ἐν σταϑμοῖς καὶ μέτροις. ἀναγ- 140 
[ὦ '-»- ἢ 4 ’ Ὁ 3 ΄ "» " ν “ ᾿ " “Ὁ ἢ " ΄ 

αία ὃξ ἐστιν ἰσότητος ἰδέα χαὶ ἢ διὰ ἀναλογίας, χαϑ᾽ ἣν χαὶ τὰ ὀλίγα »ξ 

- οἷς πολλοῖς χαὶ τὰ βραχέα τοῖς μείζοσιν ἴσα νενόμισται" ἡ χαὶ πόλεις “ 

, 
, - χαιρῶν εἰώϑασι χρῆσϑαι χελεύουσαι τὸ ἴσον ἔχαστον τῶν πολιτῶν 

ὩὭ. ὦ.» τῆς οὐσίας εἰσφέρειν, οὐ δήπου ἐν ἀριϑμῷ, ἀλλ΄͵ ἀναλογία τοῦ τῇ ῶ- 

ἱ οὖν Ραρ (ἐ: οἱ. οοίθγὶ δύναιτ ΒΟΠΡ: δυνατ᾽ Ῥὰρ, δύναται ἡ ἀχριβῶς 

ἦν Βογρ5ὶ : αγριαν ἀρ, ἂν ΒΘΉΡ, οἵα. 2 ἐνδεεῖν Ἢ! ἢ] οὐδὲν ἣ 
ΠΡΡ χαὶ ΡΕΓ δττόγοιῃ πι. δίδπρ. ὦ τοῦ] τωι ὰρ ταγα (την) ΡΔρ: 

τὴν μὲν σοδα, ἐχφεύγειν τοῖς ὰρ ΑΒΗ": τοῖς δὲ ΟΡΗ! 

ὅ, 4 αἰδρο)μενεστεροις Ῥὰρ, ἀνδροίμενε)στέροις ΒΕ (ΠΠ||6γᾶθ ἰποίιιβαθ ογαβ86), ἀδρομεστέ- 

ρις ἃ ὃ ἰσότητος ΡΔρ: ἀνισότητος ΑΒ(Σ, ἀνισότης ΗὉ δὲ] δὴ σοηίοῖο 

Ἰτυητὸν ΒΟ ρ51: ἡττὸν Ρὰρ, ἴσον εοὐά, ὃ. ὃ αἰτιον αδεχαστω Δρ: αἴτιον δ᾽ ἐχάστω 
ΉΡ, ἔτι ἀδεχάστω ΑΒ θ τῆς ὁπ... ΑΒ μόνον ΘΗ! 8 τὰ πράγματα 

ΑΒ ἀχαρὶ Β, ἀκαρῇ ἈΡ χαὶ ἐν μέρει ΑΠ 9 δὲ ἂρ ἄνω χάτω 

6ΗΡ! μελαγεῖν Ρὰρ 9.10 ἰσχύς. ἄγει μὲν ΠἪΠ}), ἐχὺς εἰ μὲν 13 10 τὸ ἴσον] 

τοῦ ἴσου ν μίαν εἰχεν ἰδεαν ὰρ: μέαν ἰδέαν (ΠΡ}, ἦν χατὰ μίαν ἰδέαν ΑΒΡ: 

ἔρητο ΡὰΡ (Τα γη.): εἴρηνται Οὐ, εἴρηντο σοζογὶ 11 δὲ εοὐά. λέγεται ὰρ 

ΑΒ: λέγει ΟῊΡ 12. δυσιν οἱ τρίσιν Βὰρ 1Ὁ μεγέϑεσιν ΡΔρ ΑΒ: μεγέϑει 

ΠΡ ὧν Ρὰρ: ὡς οοβά. μήκει, πλάτει, βάϑει ΑΒΗ", μοβί βάϑη αὐ. ἃ ΑΒΡΞ 

[4 εἰσί ΑΒΗ͂Ρ, τρεῖς σοπίοϊο πηχὴ (510) πηχὺς ΡΔΡ: πῆχυς πήχει σοἀή. 

12 μεγέϑη ὦ δυνάμει) ἐν βάρει Α}} σταϑῦμῷῶ ΑΒ 10 δὲ ἀνισότητος 

ΑΒ ἡ ὃ ὅλου ἀλογίας (3 χαιϑην Ρὰρ τὰ οἴ 0 [1 βρα- 
γειχ ὰρ 18 ἐπεὶ ἂρ 19. ἀναλόγως ΠΡ 

10 5κᾳᾳ. οἵ, Ασιβίοιο!ϑ. Ῥο ἶσα ΚὙΠΙ|Ι ὃ ρΡ. 1901 υ28 88. 

ῬμΠοπίς ογέγα το]. ΠῚ. 3 
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᾿Ἅ 3 - Ἷ Γ.2 Ε] [2 ᾿ ΄ ᾿ " ἢ περὶ τὸν χλῆρον τιμήματος, ὥστ᾽ ὁ δραχμὰς ξχατὸν εἰσενεγχὼν τῷ τὸ 

140 τάλαντον εἰσενεγχόντι δόξαι ἄν ἐπιδεδωχέναι τὸ ἴσον. (29.) τούτων 
“. ΓΙ Ψ» ““- [ Ἵν Ἁ ΝΜ) μ᾿ 3 ΄ ᾿ προὐποτυπωϑέντων ἴὸε πῶς μέσα διελὼν ἴσα διεῖλε χατὰ πάσας τὰς 

ἰσότητος ἰδέας ἐν τῇ τοῦ παντὸς οὐρανοῦ γενέσει. ἀριϑμῷ μὲν οὖν ἴσα 

τὰ βαρέα τοῖς χούφοις ἔτεμνε, δύο δυσί, γῆν χαὶ ὕδωρ, τὰ βάρος 5 

ἔχοντα, τοῖς φύσει χούφοις, ἀέρι χαὶ πυρί, καὶ πάλιν ἕν ἑνί, τὸ μὲν 

ξηρότατον τῷ ὑγροτάτῳ, γῆν ὕδατι, τὸ δὲ ψυχρότατον τῷ ϑερμοτάτῳ, 

πυρὶ ἀέρα, τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον χαὶ σχότος φωτὶ χαὶ ἡμέραν νυχτὶ χαὶ 

141 χειμῶνι ϑέρος χαὶ ἔαρι μετόπωρον χαὶ ὅσα τούτων συγγενῆ μεγέϑει δ᾽ 

ἴσα ἐν οὐρανῷ μὲν τοὺς παραλλήλους χύχλους, τούς τε ἰσημερινούς, 10 

ἐαρινὸν χαὶ μετοπωρινόν, χαὶ τοὺς τροπιχούς, ϑερινόν τε χαὶ χειμερινόν. 

ἐπὶ γῆς δὲ ζώνας, δύο μὲν ἴσας ἀλλ ἥλαις, αἵ πρὸς τοῖς πόλοις εἰσὶ 

χατεψυγμέναι χαὶ διὰ τοῦτ᾽ ἀοίχητοι, δύο δὲ τὰς μεϑορίους τούτων τε 

χαὶ τῆς διαχεχαυμένης, ἃς δι᾿ εὐχρασίαν φασὶν οἰχεῖσϑαι, τὴν υἀὲν πρὸς 

143 τοῖς νοτίοις, τὴν ὃὲ πρὸς τοῖς βορείοις χειμένην. μήχει δ᾽ ἴσα ἐστὶ 10 

χαὶ τὰ χρόνου διαστήματα, ἣ μεγίστη ἡμέρα τῇ μεγίστῃ νυχτὶ χαὶ 
“, ΄ ᾿Ξ ᾿ -ι τς ΄ “ ᾿ -“- 2 ΕἾ Π “-ὀ 

πάλιν ἢ [ βραχυτάτη τῇ βραχυτάτῃ καὶ ἢ μέση τῇ μέσῃ. τὰ δὲ τῶν Ρ. 494 Ν. 

ἄλλων ἡμερῶν τε χαὶ νυχτῶν ἴσα μεγέϑη μάλιστα μηνύειν αἱ ἰσημερίαι 
- -- ΕῚ Ε - - Ψ, - - ΄ ΓᾺ ; 

149 δοχοῦσιν. ἀπὸ μὲν γὰρ τῆς ἐαρινῆς ἄχρι ϑερινῶν τροπῶν ἢ μὲν ἡμέρα 

πρόσϑεσιν, ἢ δὲ νὺξ ἀφαίρεσιν δέχεται, ἕως ἄν ἦ τε μεγίστη ἡμέρα 90 

χαὶ βραχυτάτη νὺξ ἀποτελεσϑῶσιν: ἀπὸ δὲ ϑερινῶν τροπῶν ἀναχάμπ- 

1 χλῆρον Μαῃρ,: καιρὸν ΡΔΡ οἱ οοὐά, τμήματος ΑΒ ὠστ᾽ Ῥὰρ: ὡς οοἥα, 

τὸ οὔ. ΔΒ 2 δοξαι βογρδὶ: δόξη οοὐὰ. (ῬΔρ ἢ) Ροβδὲ τούτων δήὰ. 
οὕτω Ν 3. προτυπωϑέντων ΑΒΡ 4 ἰσότητας Β6, ἰδιότητας Ν 

4. οὐρανοῦ Ῥδρ: οχῃ. σοῦ. Ν ον Ῥδὰρ: ὁπ|. σοὐ. Ν ὃ βραχέα ΡΓ(Η 5) 
δυίσιν) ῬὰΡ 6 φυρι Ῥὰρ, φύσει οἴω. ΑΒ πυρὶ πάλιν οοὐ. Ν Ἴ ροβὶ 

ὑγροτάτῳ δάά. φύσει ΔΒ ἴ. 8 γὴν --- φωτὶ οἴη. ΔΒ ὃ ἀέρα πυρὶ οοὐ. Ν 
ἡμέρα Π, ἡμέραν δὲ ΑΒ 9. ϑέρει ΛΒ ἀέρι Ρὰρ ΒΟ συγγενη Ῥὰρ: οἴῃ. 
οοὐἶά. Ν 10 προσαλληλοὺς Ρὰρ τε] ὃε Ῥὰρ 11 ἀερινον Ῥὰρ 

ϑερινον τε χαὶ χειμερινον δΔρ: χειμερινὸν χαὶ ϑερινόν οὐ. Ν 12 δὲ] χαὶ ΑΒ 

ἴσα Ὁ, γῬγα5 ἢ πολλοῖς εἰσιν ῬΔΡ, οἴ. ΑΒ 18. χατεφλεγμέναι ΑΒ, 
τσ. ΡΣ δια ταῦτ᾽ αοἴχηται Ρὰρ τοῦτο σοσὰ, μεϑοπωρίους ΛΒ, 

πο 
μεϑορίους Ρ 14 διαχεχοινωμένης ΔΒ φησὶν ΠΡΝ οἰχειοῦσϑαι ΡΤ! 
10 βορίοις Ρὰρ ὁ μήχη ἃ ὃς Ῥὰρ ἴση (ὦ 19. γαρ ΡΔρΡ: οἱ. 

οὐ. Ν αερινης ῬᾺΡ 90 ὡς ὰρ μεγίστη ΡὰρΡ 21 ἡ βραχυτάτη 

οοὐ. Ν 

). 5,132 τούτων .--- εὐώνυμα Ν᾽ 00]. 10 ν, 
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τῶν ὁ ἥλιος τὴν αὐτὴν δὸὸν οὔτε ϑᾶττον οὔτε βραδύτερον, ἀλλὰ χατὰ 

τὰ αὐτὰ χαὶ ὡσαύτως ἔχοντα διαστήματα, τάχεσιν ἴσοις χρώμενος μέχρι 

τῆς μετοπωρινῆς ἰσημερίας ἔρχεται, χαὶ ἴσην ἀποτελέσας ἡμέραν νυχτὶ 

παραύξειν ἄρχετα! τὴν νύχτα μειῶν τὴν ἡμέραν ἄχρι χειμερινῆς τροπῆς" 

5. χαὶ ὅταν ἀποτελέσῃ νύχτα μὲν μεγίστην. ἡμέραν δὲ βραχυτάτην, χατὰ 10 

τὰ αὐτὰ πάλιν διαστήματα ἀναχάμπτων ἐπὶ τὴν ἐαρινὴν ἰσημερίαν ἀφι- 

χνεῖται. οὕτως τὰ χρύνων διαστήματα ἄνισα εἶναι δοχοῦντα ἰσότητος 

τῆς χατὰ τὸ μέγεϑος ἐν οὐχὶ ταῖς αὐταῖς ἀλλ͵ ἐν διαφερούσαις τοῦ 

ἔτους ὥραις υμεταποιεῖται. (80.) τὸ παραπλήσιον μέντοι χαὶ ἐν τοῖς [5] 

ιὸ μέρεσι τῶν ζῴων χαὶ μάλιστα ἀνθρώπων ϑεωρεῖται. ποὺς τὰρ ποδὶ 

χαὶ χεὶρ χειρὶ χαὶ τὰ ἄλλα σχεδὸν ἅπαντα ἴσα μεγέϑει, τὰ ἐπὶ δεξιὰ 

τοῖς χατ᾽ εὐώνυμα. τὰ δ᾽ ἴσα δυνάμει παμπολλά ἐστιν ἔν τε ξηροῖς 

οισις ἐν ὑέτροις χαὶ πλάστιγξι χαὶ τοῖς παραπλη- χαὶ ὑγροῖς, ὧν ἢ ἐπίχι 

σίοις ϑεωρεῖται. ἀναλογία δὲ σχεδὸν τὰ πάντα ἐστὶν ἴσα, μιχρά τε αὖ [ὃ εΦ 

ι χαὶ μεγάλα ἦσα ἐν τῷ παντὶ χύσμῳ. λέγουσι 1ὰρ οἱ ἀχριβέστατα περὶ 

τῶν τῆς φύσεως ἐξηταχότες, ὅτι ἀναλογία μὲν ἴσα τὰ τέτταρα στοιχεῖά 

ἐστιν, ἀναλογίᾳ δὲ χαὶ ὃ χόσμος ἅπας χραϑεὶς τὸ ἴσον ἔχάστῳ τῶν 

μερῶν ἀπονεμούσῃ συνέστη τε χαὶ συσταϑεὶς εἰς ἅπαν διχμένει" χαὶ τὰ 153 

περὶ ἡμᾶς μέντοι τέτταρα, ξηρόν, ὑγρόν, ψυχρόν τε αὖ χαὶ ϑερμόν, τὴν 

Ὁ ὃι᾽ ἀναλογίας ἰσότητα χερασαμένην ἁρμόσασϑαι, χαὶ μηδὲν ἄλλη ἡμᾶς 

ἢ χρᾶσιν εἶναι τῶν τεσσάρων δυνάμεων ἀναλογίας ἰσότητι χραϑεισῶν. 

(31.) ἐπιὼν δέ τις ἔχαστα μῆχος ἂν ἄπειρον τῷ λόγῳ δύναιτ᾽ ἄν περι- 154 

ϑεῖναι. τὰ (γὰρ) βραχύτατα ζῷα τοῖς μεγίστοις ἀναλογίᾳ σχοπῶν ἴσα 

[ὁ ὁπι. Ρὰρ Ὀΐ5. οὐδὲ Ρὰρ Ι. ῶ ἀλλὰ κατὰ τὰ αὐτὰ χαὶ 5οτίρ5ὶ: (χαὶ) χατὰ 
τα αὐτὰ ΡᾺΡ (7), ἀλλὰ τὰ αὐτὰ χαὶ οὐ. Ν 2 τάγεσιν ἰσοῖς Δ0 (δ δηρ.)}: τάξεσιν 

ἴααις εὐ. Ν 4 παραυξιν ΒΡ τὴν Ῥὰρ Πὖ: ὁπ). οοίογ Ν ὑ ἀερινην 

Ῥὰρ ῦ. 1 ἀναχάμπτων --- διαστήματα ὁπι|. ΔΒ ἀφιχνεῖσαι ΡΗ! 

Ἴ χρόνον 6 8 ἀλλ᾽ ἐν] ἀλλὰ εοπϊοῖο {(Ρὰ 7) 9. μεταποιεῖσϑαι ΡΗ! 

10 μερεσιν Ρὰρ 11 χεὶρ οι. Ῥὰρ απαντα ῬὰρΡ: πάντα ὁοὁοὐ. Ν 

μεγέϑη ΑΒ 12 χατὰ τὰ εὐώνυμα δρ πάμπολα ΔΒ 12. ἀπόχρισις 
ΔΑΒ πλαστιξι Ρδρ, πλάστιγγι ΔΒ 14 ενεστιν Ρὰἂρ τε οἵη. "ᾺΡ 

15. λεγουσιν Ρὰρ αχρίβεστατα ['Δρμ: ἀχριβέστεροι (ἱ, ἀχριβέστερον οδιοτί 

12. 106 περὶ αὐτῶν ΔΒ 1Ὁ μὲν οἷ. Ρὰρ τέσσαρα ΑΒ, δύο ι1 τὸ 

ἴσον ὁπ. ΔΒ ἐχάστης Β 18 απονεμίουση!) Ῥαρὺ Τύγη.: ἀπονέμουσι (ΠΡ, 

ο). ΑΒ 19 αὖ οπι. ΔΡ 19... 30 τὴν δ᾽ ἀναλογίαν ΑΒ 20 χερασαμένην 

ΡΔρ: χερασάμεναι ΡΗ!, χερασάμενα ὁδίοτί ἡμᾶς ΟὐΠῃ: ἡτίείαν ἤΔΡ, τὸ σῶμα ἡμῶν 

Μαηρ., ὁ, οοβά, 21 χρατησιν "ὰΡ δ΄ Ρ ἀναλογίας} ἢ 

ἁλογίας (ἃ ἰσότητα 22 ἂν ἄπειρον ὁπ). ΔΒ τῷ λόγω μοβὶ περιϑεῖναι 
ἰγάηπροβ. οὐπά,. 232, 90 (πε)ριτίειναι) Ῥὰρ 20. γὰρ δααιαὶ 
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ἂν εὕροι, ὡς χελιδόνα ἀετῷ χαὶ τρίγλαν χήτει χαὶ μύρμηχα ἐλέφαντι. 

χαὶ γὰρ σῶμα χαὶ ψυχὴ χαὶ πάϑη, ἀλγηδόνες τε χαὶ ἥδοναί, πρὸς δὲ 

χαὶ οἰχειώσεις χαὶ ἀλλοτριώσεις χαὶ ὅσα ζῴων φύσις χωρεῖ, πάντα 

ιδ5 σχεδόν ἐστιν ὁμοιότροπα τῷ τῆς ἀναλογίας ἰσούμενα χανόνι. οὕτως 

ἐθάρρησαν ἔνιοι χαὶ τῷ παντὶ χύσμῳ τὸ βραχύτατον ζῷον. ἀνϑρωπον, ὃ 

ἴσον ἀποφῆναι χατιδόντες ὅτι ἑχαάτερον ἐχ σώματος χαὶ ψυχῆς χαϑέστηχε 

λογιχῆς. ὥστε χαὶ ἐναλλάττοντες βραχὺν μὲν χύσμην τὸν ἄνθρωπον, 

150 μέγαν δὲ ἀνϑρωπὸν ἔφασαν τὸν χύσμον εἶναι. ταῦτα δ᾽ οὐχ ἀπὸ σχο- 

ποῦ διδάσχουσιν, ἀλλ ἔγνωσαν ὅτι ἢ τοῦ ϑεοῦ τέχνη, χαϑ᾽ ἣν | ἐδη- ν. 490». 

μιούργει τὰ σύμπαντα, οὔτε ἐπίτασιν οὔτε ἄνεσιν δεχομένη. μένουσα 10 

ὃξ ἢ αὐτὴ χατὰ τὴν ἐν ὑπερβολαῖς ἀχρήτητα τελείως ξἔχαστον τῶν ὃν- 

των δεδημιούργηχε, πᾶσιν ἀριϑμοῖς χαὶ πάσαις ταῖς πρὸς τελειότητα 

[517 ἰδέαις χαταχρησαμένου τοῦ πεποιηχότος, (2.2.) ,χατὰ γὰρ τὸν μιχρὸν 

χαὶ χατὰ τὸν μέγαν,“ ὥς φησι Μωυσῆς, ἔχρινε (Π οι. 14. 11) 1εν- 

νῶν χαὶ σχηματίζων ἔχαστα, «ήτε ὃι᾽ ἀφαάνειαν ὕλης ὑφελών τι τοῦ Ὁ 

108 τεχνιχοῦ μήτε διὰ λαμπρότητα προσϑείς" ἐπεὶ χαὶ ὅσοι τῶν τεχνιτῶν 

εἰσι δύχιμοι, ἃς ἄν παραλάβωσιν ὕλας, εἴτε πολυτελεῖς εἶεν εἴτε χαὶ 

εὐτελέσταται, δημιουργεῖν ἐθέλουσι ἐπαινετῶς. ἤδη δέ τινες χαὶ προσ- 

φιλοχαλοῦντες τὰ ἐν ταῖς εὐτελεστέραις οὐσίαις τεχνιχώτερα τῶν ἐν 

ταῖς πολυτελέσιν εἰργάσαντο βουληϑέντες προσϑήχῃ τοῦ ἐπιστημονιχοῦ 30 

[59 τὸ χατὰ τὴν ὕλην ἐνδέον ἐπανισῶσα!. τίμιον δ᾽ οὐδὲν τῶν ἐν ὕλαις 

παρὰ ϑεῷ διὸ τῆς αὐτῆς μετέδωχε πᾶσι τέχνης ἐξ ἴσου. παρὸ χαὶ 

ἐν ἱεραῖς γραφαῖς λέγεται. εἶδεν ὁ ϑεὸς τὰ πάντα ὅσα ἐποίησεν, χαὶ 

ἰδοὺ χαλὰ λίαν“ (ἄρῃ. 1, 31), τὰ δὲ τοῦ αὐτοῦ τυγχάνοντα ἐπαίνου 

100 παρὰ τῷ ἐπαινοῦντι πάντως ἐστὶν ἰσότιμα. ἐπήνεσε δὲ ὁ ϑεὸς οὐ τὴν Ὁ 

1 αἰετωι ῬδΔΡ μυρμιχα Ρὰρ 2 ψυχηι Ρὰρ παϑη Ῥὰρ: πάλιν σοὐα. 

τε] τε εἶναι ΑΒ Ὡ, ὃ ὃὲ καὶ ἀρ: δὲ οοβά, Ὁ οσα ὰρ: ὅσα ἡ οοὐά, χωρει 

Ραρ: χειρὶ ΠΗΡῚ, ἔχει δὴ Δ}: τὰ πάντα οο(. 4 ἀναλογία Ρὰ}» Ὁ χατιδόντες 

ἑχάτερον ὡς ἐχ ΛΒ τοῦ σώματος ΠῚ ἢ λογιχοῦ Ρ τὸν Ὑἱάοίμγ οὐη δῖ 5δε θΔΡ 

8 ἔφασαν, μέγαν δ᾽ ἀνϑρωπον ἱγπηβροβ. ΔΒ ταῦτ᾽ ΑΒ ἣε Ῥὰρ, οὦ. Δ" 

10 ἀνεσιν Ιὰαὰρ (ΤτΩ.): ἀνάτασιν ΑΡΗ, ἀνάστασιν Β6Ὸ 11 δὲ} δὴ Ρὰρ 12 πρὸς} 

πρὸ Ῥὰρ 14. χατὰ ὁπ. ΔΒ Μωσῆς ΑΒα 1ὃ σχημάτων (ἃ 
ὑφελόντι Α' 10 τεχνιτοῦ μήτε Ρὰρ Η": χαὶ μήτε σοίοι χαὶ 

οἴῃ, Υ͂ 18 ἐπαινετῶς Ρᾶρ, πιρ. ἢ: πολυτελῶς σρίοτὶ 19 εὐτελεστάταις 1,3 

ἴπ ΤΡ’. οὐσίαις ὅλαις σοῃΐ, Μδηρ. 20 βουληϑεντες ὰρ (ἴδηρ.): βουληϑέντας 

οοὐά. 291 ἐπανορϑῶσαι σοπίοϊο 92) αὐτῆς} αὑτοῦ ν 2.) τὰ Ῥὰρ νΥ: 

ομ. τοπα, ὅσα] ἃ ἃ ἐποίησε ΠῚ 24 χαλα λεῖαν ὕαμ: ἀγαϑὰ πάντα 

ΑΒ, ἀγαϑὰ σφόδρα (ΠΡ τοῦ οἴη. (ΟΡ 25. επηΐνεσεν Ῥὰρ οὗ 
οι. ΟὯἿΡ 
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δημιουργηϑεῖσαν ὕλην, τὴν ἄψυχον χαὶ πληυμελῆ χαὶ διαλυτήν, ἔτι δὲ 

φϑαρτὴν ἐξ ἑαυτῆς ἀνώμαλόν τε χαὶ ἄνισον, ἀλλὰ τὰ ξαυτοῦ τεχνιχὰ 

ἔργα χατὰ μίαν ἴσην χαὶ ὁμαλὴν δύναμιν χαὶ ἐπιστήμην ὁμοίαν χαὶ τὴν 

αὐτὴν ἀποτελεσϑέντα. παρὸ χαὶ τοῖς τῆς ἀναλογίας χανόσιν ἴσα χαὶ 

5 ὅμοια πάντα πᾶσιν ἐνομίσθη χατὰ τὸν τῆς τέχνης χαὶ ἐπιστήμης λόγον. 

(33.) ἰσότητος δὲ εἰ χαί τις ἄλλος ἐπαινέτης γέγονε Μωυσῆς, πρῶτον 10] 

μὲν ὑμνῶν ἀεὶ χαὶ πανταχοῦ χαὶ διχαιησύνην, ἧς ἴδιον. ὡς χαὶ αὐτό 

πὴῦ δηλοῖ τοὔνομα, τὸ δίχα τέμνειν εἰς μοίρας τά τε σώματα χαὶ τὰ 

πράγματα ἴσας, εἶτα ψέγων ἀδιχίαν, τὴν ἀνισότητος τῆς ἐχϑίστης δη- 

Ι0Ὁ πιουργόν. ἀνισότης δὲ τοὺς διδύμους πολέμους ἔτεχε, τόν τε ξενιχὸν 10 

χαὶ τὸν ἐμφύλιον, ὡς ἔμπαλιν εἰρήνην ἰσότης. τὰ δ᾽ ἐγχώμια διχαιη- 

σύνης χαὶ τοὺς Ψόγηυς ἀδιχίας ἐναργέστατα διασυνίστησιν, ὅταν λέγῃ" 

»οὐ ποιήσετε ἄδιχον ἐν χρίσει, ἐν μέτροις, ἐν σταϑμοῖς, ἐν ζυγοῖς" 

ζυγὰ δίχαια χαὶ στάθμια δίχαια χαὶ μέτρα δίχαια χαὶ χοῦς δίχαιος ἔσται 

15. ὑμῖν“ (ων. 19,35, 36). χαὶ ἐν Ἐπινομίδ' οὐχ ἔσται ἐν μαρσίππῳ σου 

σταῦμιον χαὶ στάϑμιον, μέγα ἢ μιχρόν" οὐχ ἔσται ἐν τῇ οἰχία σου 

μέτρον χαὶ μέτρον, μέγα ἣ μιχρόν: στάϑμιον ἀληθινὸν χαὶ δίχαιον 

ἔσται σοι. ἵνα πολυήμερος γένῃ ἐπὶ τῆς γῆς, ἧς χύριος ὃ ϑεός σου 

δίδωσί σοι ἐν χλήρῳ, ὅτι βδέλυγμα χυρίῳ πᾶς ποιῶν ταῦτα, πᾶς ποιῶν 

Ὁ ἀδιχα" (Ποαΐ. 25,18--16). οὐχοῦν ὁ φιλοδίχαιως ϑεὸς ἀδιχίαν βδελύτ- 1608 

τεται χαὶ μεμίσηχε, στάσεως χαὶ χαχῶν ἀρχήν. ποῦ δ᾽ ἰσότητα τὴν 

ΜΝ. διχαιοσύνης τροφὸν ὁ νομοϑέτης οὐχ ἀποδέχεται ἀρξάμενος 1 ἀπὴ τῆς 

1 διαλυτὴν Ῥᾶρ: διάλυτον Ἄσοὐά. 4. ὃ χαὶ ὅμοια οἴη. ΔΒ ὃ παντάπασιν 
ΑΒΠΡ 6. δὲ Ρὰρ ΑΒ: τε οδίοτὶ καὶ εἰ ΔΒ Μωσῆς ερα 
ἴ μὲν Ρὰρ ἩΡῚ; μὲν αὐτὴν 4, μὲν αὐτὸρ ΑΒΡΞ αει Ραρ: οἵη, σοι, 

διχαιοσυνην, ἧς ῬΔΡ: διχαιοσύνης ὁοσάα, Ροϑὶ ἴδιον 4, ὀνομάζων ΑΒΡΞ χαὶ 

ὡς ΔΒ 8 ποὺ οἵη, Ρὰρ ὃ, 9. χαὶ πράγματα ἀΠΡῚ Ὁ τσας Ρὰρ: 

οἴῃ. σοὐά. ἐχϑίστης βογίρβὶ: ἐχϑιστου ῬΔρ, αἰσχίστης σοι α, 10 ἀνισότητος ἃ 

10. 11 διδύμους ---- καὶ οἵη. Ο 10 ετεχεν δρ 11 εἰρηνιτότης (ὐ, εἰρήνη ἰσό- 

τὴτα Ρ 12 διατίϑησιν Α}} 12. ποιήσητε Ρὰρ ΟἸΠΡ αδιχίαν 

ΡᾺρ ζυγοῖς Ῥὰρ (γ᾽: ζυγίοις σοίου 14. σταῦμα (ἸΗΤΡῚ χαὶ μετρὰ διχαιϊαὰ 

Ραρ: οἵη, οοὐά, ἔσται δίχαιος ΠΡ 12 μαρσιππίω ΟΠΡ. μαροιπίω ΑΒ 
ἴδ. 11 χαὶ σταἥμιον μεγαὰ -- υἱχρον" σταϑμιον Ῥᾷὰρ: ὁπ, οὐ, 17 ρμοκὲ ἀλη- 

ϑινὸν δαα, δὲ ΔΒ 18 σοι ον, ἀὐἀάιπί οὐχὶ δὲ (χαὶ διἰὰ, ΑΒ) στάϑμιον μέγα χαὶ 

μιχρὸν σορὰ. ινὰ --- γῆς Ρὰρ: ἵνα πληϑυνϑῶσιν αἱ ἡμέραι σοῦ ἐπὶ τῆς χϑονός οοὐα. 

ης Ῥὰαρ: ἣν οοιὐᾷ. ση0 οἵη. οὐ. 19. εν χλήρωι Ῥᾶρ: χληροδοσίαν 

στοά, ταῦτα] τὰ [13 αἰΐογι ἢ πᾶς ποιῶν οἷα, ΠΡ 20 ἀδιχίαν (ἰς ἄδιχον 

σοηϊοῖο 90, 21 βδελυττεται χαὶ μεμείσηχεν Ῥὰρ: μεμίσηχε χαὶ βδελύττεται σοι, 

21 ἐσότητα) ἰσότητος χαὶ ΔΒ τὴν Ῥὰρ : οἵη. ἐοαα. 22 τροφὴν ΡΗ! 
ἀποδέχεται ὁ νομοϑέτης ΔΒ οὐχ Ῥᾶρ: οἵη. ὁοαα, 
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[01 

1 γενέσφως οὐρανοῦ ΑΙ 

ΡΗΠΓΟΝΤΙΒ 

τοῦ παντὸς οὐρανοῦ γενέσεως; ,διεχώρισε" γάρ φησιν, ϑεὸς ἀνὰ αέ- 

σὴν τοῦ φωτὸς χαὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σχότους" χαὶ ἐχάλεσεν ὁ ϑεὸς τὸ 

φῶς ἡμέραν χαὶ τὸ σχήτος νύχτα“ ((ἴ6η. 1, 4. 8)" ἡμέραν γὰρ χαὶ 

νύχτα χαὶ φῶς χαὶ σχότος ἰσότης ἔταξε τοῖς οὖσι. διεῖλεν ἰσότης χαὶ 

τὸν ἀνϑρωπον εἰς ἀνδρὰ χαὶ γυναῖχα, δύο τμήματα, ἄνισα μὲν ταῖς 

ῥώμαις, πρὸς ὃ δὲ ἔσπευσεν ἢ φύσις, τρίτου τινὸς ὁμοίου γένεσιν, ἰσαί- 

τατα. ἐποίησε 1ὦρ φησιν (0 ϑεὸς τὸν ἄνϑρωπον, χατ᾽ εἰχόνα ϑεοῦ 

ἐποίησεν αὐτόν, ἄρσεν χαὶ ϑῆλυ ἐποίησεν“ οὐχέτ᾽ αὐτόν, ἀλλ᾽, αὐτοὺς “ 

ἐπιφέρει πληϑυντιχῶς (ἄθη. 1. 21), ἐφαρμόττων τὰ εἴδη τῷ γένει διαι- 

ρεϑέντα, ὡς εἴπον, ἰσότητι. (34.) ψῦχός γε μὴν καὶ χαῦμα χαὶ ϑέρος χαὶ 

ἕαρ ἀνέγραψε (οη. 3,322). τὰς ἐτησίους ὥρας πάλιν τῷ αὐτῷ τομεῖ διαιρου- 

μένας. αἵ γε υὴἣὴν πρὸ ἡλίου τρεῖς ἡμέραι ταῖς μεϑ᾽ ἥλιον ἐσάριϑμοι 

ν " [2 , ᾽ » - “κῖ -.Ψ ᾽ ᾿" ΄ 

υεϑ ἥλιον, ὅς ἐστι μίλημα αἰῶνος. τὰς δὲ τοῦ ὄντος πρώτας δυνάμεις, 

τήν τε γαριστιχήν, χαϑ᾿ ἣν ἐχοσμοπλαστει, ἢ προσαγορεύεται ϑεός, χαὶ 

τὴν χηλαστιχήν, χαϑ᾽ ἣν ἄρχει καὶ ἐπιστατεῖ τοῦ γενομένου, ἢ προσο- 

νομάζεται χύριος, ὑπ᾿ αὐτοῦ φησιν ἑστῶτος ἐπάνω μέσου διαστέλλεσθϑαι" 

»λαλήσω τα4ρ σοι" φησίν ,ἄνωϑεν τοῦ ἱλαστηρίου ἀνὰ μέσον τῶν δυεῖν 

Χερουβίμ“ (Εχοά, 20, 21), ἵν᾽ ἐπιδείξῃ ὅτι αἱ πρεσβύταται τοῦ ὄντος 

δυνάμεις ἰσάζουσιν, ἦ τε δωρητιχὴ χαὶ χολαστήριος, αὐτῷ τομεῖ χρώ- 

μεναι. (85.) τί δ᾽; αἵ στῆλαι τῶν γενιχῶν δέχα νόμων, ἃς ὀνομαζει 

σοί οτὶ ο ὕεος Ρὰρ: οἵα, οὐαὶ. 4 τὸ σχότος οὐάά, ισοτητὸς Ρὰρ 

ἐταξεν Ῥὰρ (ἐν) τοῖς σοηϊοῖο οὐσιν ΡΔρ Ὁ τρίτην τὴν ὡς ὁμοιογενέσιν ΑΒ 
υ. ἰσαίτατα 50γῖρ5ι : τσοτατὰ Ῥᾶρ, ἰσότητα οσοἠά,., ἰσώτατα ν Ἵ ἐποίησεν Ρὰρ Β 

8 ἄρσεν Ρὰρ Α: ἄρρεν οοἰοτί οὐχέτι οσοσὰ, 9. Ροβί γένει 24. χαὶ ΑΒ 
Ἁ 

0 

11 αἰτησιοὺς Ῥὰρ παλι ἂρ 18 πρὸ Ρὲ πρῈ αἰωνας χαὶ χρήνους ΡΒΡ 

14. ανατεϑειχεν Ρὰρ χρόνου Ῥὰρ 1ὃ ἐστιν Ρὰρ ὃε Ῥᾶρ: δύο εσοσά,, 

δὲ δύο Μδηρ. 10 εἐχοσμοπλαττεῖν ῬΔρ ἦν, ἰΐθτῃ Πἰη. 17 προσαγορευεται 

προσηγόρευται οοάά. ϑεός Ρὰρν ΑΒ: κύριος ΠΡ 18 χύριος Ρὰρ ΑΒ: Ρὰρ: 

ϑεός ΘΠΡ μέσον ΔΒ διαστέλλεται (ἃ 19. σοι γὰρ Ρὰρ μέσου 1, 

ὄνοῖν οοὐιὶ. 20. χαιρουβειν Ρὰρ ἵνα ( πρεσβύτατοι ΑΒ 2 
χολαστήριος Δ), χολαστηρίοις ἃ ὀνομαζειν Ρὰρ 

10 οἵ, Ῥ]ατομ8. Τῆι, μ᾿. 91 Ὁ (νο}. 1 68,11). 

ων 

18 

διεχώρισεν γὰρ Ρδρ: χαὶ διεχώρισε (15, χαὶ διεχώρισε γάρ 

ἡ 



1: 
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πλάχας, οὐ δύο εἰσὶν ἐσάριϑμοι τοῖς τῆς ψυχῆς μέρεσι, λογιχῷ χαὶ ἀλόγῳ, 

ἃ παιδευϑῆναί τε χαὶ σωφρονισθῆναι γρή, τεμνόμεναι παλιν ὑπὸ τοῦ 

ϑεσμοϑέτου μόνου; ,καἱ γὰρ πλάχες ἔργον ϑεοῦ ἦσαν, χαὶ ἢ Ἰραφὴ 

γραφὴ ϑεοῦ χεχολαμμένη ἐν ταῖς πλαξί“ (Εχοά. 32, 10). χαὶ μὴν 

τῶν ἐν αὐταῖς δέχα λόγων, οἱ χυρίως εἰσὶ ϑεσμοί, διαίρεσις ἴση γέγονεν 

εἰς πεντάδας, ὧν ἢ μὲν προτέρα τὰ πρὸς ϑεὸν δίχαια, ἢ δὲ ἑτέρα τὰ 

πρὸς ἀνθρώπους περιέχει. τῶν μὲν οὖν πρὸς ϑεὸν διχαίων πρῶτός 

ἐστι ϑεσμὸς ὃ ἐναντιούμενος τῇ πολυϑέῳ δόξῃ, διδάσχων ὅτι μοναρχεῖ- 

ται ὁ χόσμος" δεύτερος δὲ ὁ περὶ τοῦ μὴ ϑεοπλαστεῖν τὰ μὴ αἴτια 

Ἰραφέων χαὶ πλαστῶν ἐπιβούλοις τέχναις, αἷς Μωυσῇς ἐξήλασε τῆς 

χαϑ᾽ αὑτὸν πολιτείας ἀΐδιον φυγὴν ἐπ᾽ αὐταῖς ψηφισάμενος, ἵν᾽ ὃ μόνος 

. χαὶ [ πρὸς ἀλήϑειαν τιμᾶται ϑεός" τρίτος δὲ ὁ περὶ ὀνόματος χυρίου, 

(οὐ τοῦ) ὃ οὐδ᾽ ἦλθεν εἰς γένεσιν ---- ἄρρητον γὰρ τὸ ὃν ---, ἀλλὰ τοῦ 

ταῖς δυνάμεσιν ἐπιφημισϑέντος, διείρηται γὰρ αὐτὸ μὴ λαμβάνειν ἐπὶ 

ματαίῳ τέταρτος δὲ ὃ περὶ τῆς ἀειπαρϑένου χαὶ ἀμήτορος ἑβδομάδος, 

ἣα τὴν ἀπραξίαν αὐτῆς μελετῶσα γένεσις εἰς μνήμην τοῦ ἀοράτως 

πάντα ὃδρῶντος ἔρχηται" πέμπτος δὲ ὃ περὶ γονέων τιμῆς" χαὶ τὰρ 
» ᾿ ν . " , " 2 " , ε] ᾽ "ἢ 

οὗτος ἱερὸς ἔχων τὴν ἀναφορὰν οὐχ ἐπ᾿ ἀνθρώπους, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὸν σπο- 

ρἃς χαὶ γενέσεως τοῖς ὅλοις αἴτιον, παρ᾽ ὃν μήτηρ τε χαὶ πατὴρ γεννᾶν 
»ν» » Ὶ - , 3 ν ᾿ .2 ᾿ ὃ ἢ ΄ 

ἔδοξαν, οὐ γεννῶντες, ἀλλ΄ ὄργανα γενέσεως ὄντες. μεϑόριος δ᾽ ὁ ϑεσ- 

υαὃς οὗτος ἐγράφη τῆς τε πρὸς εὐσέβειαν τεινούσης πεντάδος χαὶ τῆς 

ἀποτροπὰς τῶν πρὸς τοὺς ὁμοίους ἀδιχημάτων περιεχούσης, ἐπειδήπερ 

89 

108 

109 

ιτὸ 

1 οὐ δυο βογῖρβὶ: οὐδ᾽ Ραρ, δύο οοὐά, 2 παιδευϑηνεται χαὶ ΡΔρ 3. μονου Ρὰρ: 

οἵα, οοὐὰ, ὃ αὐταῖς Ῥᾶρ: ταύταις ὁοοὐά. εἰσιν ῬᾺρ θ᾽. ετερα Ρὰρ: 
δευτέρα εοἀὰ, 8 ἐστιν Ρὰρ 9. αἰτ. ο Ῥὰρ: οἵ, σοὐα, 10 αἷς Ρὰρ: ἃς οοάά. 

Μωσῆς εοἀά. εξηλασεν Ρὰρ 1 χαϑ᾽ αὐτὸν Ραρ: χατ᾽ αὐτὸν οοπα. 
αὐτοῖς οοὐή, ποιησάμενος ΟΠΠΡ, ψήφῳ 5. 5. Η ινὰ Ῥὰρ 132 ο Ρὰρ: ὁ1. 

κοῦ, 18. οὐ τοῦ διά αϊ, οὖχ ὃ Μαηρ. ὃ οὐδ᾽ ἦλθεν Ρὰρ ΑΒ: ὃ οὐ διῆλϑεν 

ΟΡ, οὐχ ὃ διῆλϑεν Η3, ὃ διῆλθεν ΗΤΡῚ τὸ οὐ Ῥᾶρ: τοὔνομα οοὐά. 14. διειρη- 
τοι Ρὰρ Οἰδηρ.): ἀεί. εἴρηται σοὐθά. 1 ὁ Ρᾷρ: οἵη. ἑσοαα, ἀεὶ παρϑένου ΑΒ 

13. γενήσεως Α, γεννήσεως Β (δίδηρ,.) 20 γεννήσεως Μαηρσ. 20. 21 ϑεῦσμος 

Ρὰρ: γρησμὸς ςοαά. 91 εγράφη Ρὰρ: ἐτάγη ὁσία. τε οὐγ. ἢ τεινου- 
σης Ρδρ: τε ἴσης , ἴσης ΗΡ, ἴσως ΑΒ, οὔσης ν 22 ἀποτροπῆς (ΠἪ], ἀποτρο- 
πὴν Υ͂ τοὺς οι. ΔΑΒ 

Ι. 2. ΟἸεπι. Αἰεα, Βέγοηι, ΤΊ] ὃ 194 ρ. δὺδ᾽ ΡΨ διπσῶς (δισσαί 7), ὡς ἔοιχεν, γράφονται δισσοῖς 

πυεύμασιν ἐντολαί (8. ϑν]θυγρβ Ῥγὸ ἐντολαῖς), τῷ τε ἡγεμονιχῷ τῷ τε ὑποχειμένῳ, 

128 ». δύϑ: εἰκότως τοίνυν αἱ δύο πλάχες τοῖς δισσοῖς πνεύμασι τὰς δεδομένας ἐντολάς, τῷ 

τε πλαηγϑέντι τῷ τε ἡγεμονικῷ, ... ἀλλαχῇ εἴρηνται μηνύειν, 
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οἱ ϑνητοὶ γονεῖς τέλος εἰσὶν ἀθανάτων δυνάμεων, αἵ πάντα γεννῶσαι 

χατὰ φύσιν ἐπέτρεψαν ὑστάτῳ χαὶ τῷ ϑνητῷ γένει μιμησαμένῳ τὴν 

περὶ τὸ γεννᾶν τέχνην σπείρειν: ἀρχὴ μὲν γὰρ γενέσεως ὁ ϑεύς, τὸ 

113 δ᾽ ἔσχατον χαὶ ἀτιμότατον, τὸ ϑνητὸν εἶδος, τέλος, ἢ δ᾽ ἑτέρα πεντάς 
ἐστιν ἀπαγόρευσις μοιχείας, ἀνδροφονίας, χλοπῆς, ψευδομαρτυρίας, ἐπι- 8 

ϑυμίας. οὗτοι γενιχοὶ σχεδὸν πάντων ἁμαρτημάτων εἰσὶ χανόνες, ἐφ᾽ 

114 οὕς ἕχαστον ἀναφέρεσθαι τῶν ἐν εἴδει συμυβέβηχεν. (360.) ἀλλὰ χαὶ 
ἐ 

; 

τὰς ἐνδελεχεῖς θυσίας δρᾷς εἰς ἴσα διῃρημένας, ἦν τε ὑπὲρ ἑαυτῶν οἱ 

ἱερεῖς προσφέρουσι τῆς σεμιδάλεως χαὶ τὴν ὑπὲρ τοῦ ἔθνους τῶν δυεῖν 

ἀμνῶν, οὗς ἀναφέρειν διείρηται. πρωὶ γὰρ τὰ ἡμίση τῶν λεχϑέντων 10 

χαὶ τὰ ἕτερα δειλινῆς ἐχέλευσεν ἱερουργεῖν ὃ νόμος ([μον. 6,20, Εχοά. 29), 

38. 39), ἵνα καὶ ὑπὲρ τῶν μεϑ᾿ ἡμέραν χαὶ ὑπὲρ τῶν νύχτωρ ἀρδομένων 

170 ἅπασιν ἀγαϑῶν ὁ ϑεὸς εὐχαριστῆται. ὁρᾷς χαὶ τοὺς προτιϑεμένους 

ἄρτου; ἐπὶ τῆς ἱερᾶς τραπέζης, ὡς (εἰτ) ἴσα μέρη διανεμηϑέντες οἱ 

δώδεχα ἀριϑμῷ χαϑ᾽ ἑξάδα τίϑενται (1,8ν. 24,6) μνημεῖα τῶν ἰσαρίϑμων ιὉ 

φυλῶν, ὧν τὴν ἡμίσειαν ἢ ἀρετὴ Λεία χεχλήρωται ἕξ τεχοῦσα φυλάρ- 

χας, τὴν δ᾽ ἑτέραν ἡμίσειαν οἵ τε “αχὴλ χαὶ οἵ τῶν παλλαχῶν νόϑοι. 

110 ὁρᾷς καὶ τοὺς ἐπὶ τοῦ ποδήρους δύο λίθους τῆς σμαράγδου πρός τε 

τοῖς δεξιοῖς χαὶ πρὸς τοῖς εὐωνύμοις ἰσότητι διῃρημένους, οἷς χαϑ᾽ 

ξξάδα ἐγγέγλυπτα! τὰ τῶν δώδεχα φυλαρχῶν ὀνόματα, ϑεῖα γράμματα 90 

1171 ἐστηλιτευμένα, ϑείων φύσεων ὑπομνήματα (Κχοί. 28, 9--- 12), τί δ᾽; 

οὐχὶ δύο ὄρη συμβολικῶς δύο γένη λαβὼν χαὶ πάλιν ἰσότητι διαχρίνας 

ἀναλογούσῃ τὸ μὲν ἀπένειμε τοῖς εὐλογοῦσι, τὸ δ᾽ αὖ τοῖς χαταρωμέ- 

1 δυνάυεις ΔΒ πᾶν αὶ 9. ἀρχηι Ρὰρ γεννήσεως αηνσ. 4 ρυῖιβ 

δὲ οοὐά, ἀτομώτατον τῷ ἀϑλητῇ εἶδος ΑἹΡ ἡ οἷν, Ῥὰρ ὃ αἀπαγορευσεις 

Ρδρ Ψευδομαρτυρίας οἴῃ. ΡΔᾺΡ Ὁ διαταγμάτων σοηΐ. Μᾶπα, εἰσιν Ρὰρ 
ἴ ἀναφαίνεσθαι (ὦ 8 οὐσίας ΠΙΡῚ τε] τὸ ΘῊΡ ξεαυτῶν Ῥὰρ: αὑτῶν 

ΔΗ, αὐτῶν σοίοτὶ 8... 9. οἱ τερεῖς προσφερουσι Ρᾶαρ;: ἀνάγουσιν οἱ ἱερεῖς σοπὰ, 
9. τῆς] διὰ τῆς ΔΒ ὄυειν Ῥὰρ (ἢ; δυοῖν σοίοτί 10 πρωΐας τὰ ἥμισυ 

ΠΡ 11 καὶ τὰ ἕτερα Ρὰρ ἸΠ (τὰ ἴῃ ταβ. ἢ): καὶ ϑάτερα ΑΒ, καϑ' ἕτερα (Π}" (5οὲ 

ὁοττ. ὕ)ς τὰπ ἑσπέρας αἀ4. ΒΡ", ἑτέρα ΠΠ' (66). Π3) Ρ᾽, ἑτέρη ἢ δειληνης ΡᾺΡ 
Ροβὲ ἐχέλευσεν δα. ὄντως σοι, ὁ νόμος} ὄνομα ΔΒ 12 μεϑ᾽ --- ὑπὲρ τῶν οἵη. 

οοαα. αδρομενων Ραρ, ἀδομένων ΔῈ 13 προστιϑευένους Ραμ Ρ 

14. εἰς δά, Νηρ, σαμερῃ ΠῚΡ διανεμηϑεντας ΡῈ 12. ἀαριϑμωι 

καὶ (χαὶ ἀ6]6ν}) χαϑ᾽ εξαῦα Ὰρ: καθ᾽ ἐξάδα ἀριϑμῶ εοοὐά. 11 ὃε Ρὰρ 
οἿ ἡ ΑΡ6 “Ῥαχιὴλ ΕΗ οἱ οοὐή.: οα). Ρὰρ τῶν παλλαχὼν νοϑοι ΡΔρ: 
τῶν ἄλλων οοὐά, 18 ὃν» ὰκρ: δῴδεχα οοὐἠά. 13. πρὸς οἵα. οοσά, 

ἡρημένους (ὦ Ροπὶ οἷς δα. τὰ ἴσα οοὔὰ, 20 φυλάρχων ΔΒ 22. ΔΙ ΓΘΤΙΙ ΠῚ 
ὃνο Ρᾶρ: οἴῃ. σοὐά. 28 δ᾽ δι᾽ ἃ αὐτοῖς ΛΘΉΡ, οὐ τοῖς 1 
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υ- 48. Ν. νοῖς ἕξ ἐφ᾽ ἑχατέρου [ στήσας φυλάρχας (οι. 217, 11---13}. ἵνα τοῖς 

χρείοις νουϑεσίας οὖσιν ἐπιδείζῃ. ὅτι χαὶ ἰσάριϑμοι (ταῖς) εὐλογίαις αἱ 

ἀραὶ χαὶ σχεδόν, εἰ ϑέμις εἰπεῖν, ἰσότιμοι; ὁμοίως γὰρ οἵ τε ἔπαινοι 178 

τῶν ἀγαϑῶν χαὶ οἱ ψύγοι τῶν μοχϑηρῶν ὠφελοῦσιν, ἐπεὶ χαὶ τὸ φυ- 

ων γεῖν τὸ χαχὴν τῷ τἀγαθὸν ἐλέσϑαι παρὰ τοῖς εὖ φρονοῦσιν ὅμοιον χαὶ 

ταὐτὸν ἐνομίσϑη. (91.) καταπλήττει με χαὶ ἢ τῶν προσαγομένων τῷ 179 

ἱλασμῷ δυεῖν τράγων ἐπίχρισις ὁμοῦ χαὶ διανομὴ τεμνομένων ἀδήλῳ 

χαὶ ἀτεχμάρτῳ τομεῖ, χλήρῳ᾽ λόγων γὰρ δυεῖν ὁ μὲν τὰ τῆς ϑείας 

ἀρετῆς πραγματευόμενος ἀνιεροῦται χαὶ ἀνατίϑεται ϑεῷ, ὁ δὲ τὰ τῆς 

ι ἀνθρωπίνης χαχοδαιμονίας ἐζηλωχὼς γενέσει τῇ φυγάδι’ χαὶ 1ὰρ ὃν 

ἔλαγεν αὕτη χλῆρον, ἀποπομπαῖον χαλοῦσιν οἱ χρησμοί (νον. 16, 8), 

πειῶ μετανίσταται χαὶ διῴχισται χαὶ μαχρὰν ἀπελήλαται σοφίας. 

πισήμων 1Ξ μὴν χαὶ ἀσήμων ὥσπερ νομισμάτων, οὕτως χαὶ πραγμάτων 180 

ὄντων ἐν τῇ φύσει πολλῶν ὁ ἀόρατος τομεὺς οὐ δοχεῖ σοι διελεῖν πάντ᾽ 

15 εἰς μοίρας ἴσας χαὶ τὰ μὲν ἐπίσημα χαὶ δόχιμα τῷ παιδείας ἐραστῇ, 

τῷ δὲ ἀμαϑαίνοντι τὰ ἀτύπωτα χαὶ ἄσημα προσνεῖμαι; ,, ἐγένετο“ γάρ 

φησι τὰ μὲν ἄσημα τοῦ Λάβαν, τὰ δὲ ἐπίσημα τοῦ ᾿Ιχαχώβ“" (ἄϑφη. 

80,42). χαὶ γὰρ ἢ ψυχή, τὸ χήρινον, ὡς εἶπέ τις τῶν ἀρχαίων, ἐχμα- 181 

ἡξῖον, σχληρὰ μὲν οὖσα χαὶ ἀντίτυπος ἀπωϑεῖ χαὶ ἀποσείεται τοὺς 

Ὁ ἐπιφερομένους χαραχτῆρας χαὶ ἀσχημάτιστος ἐξ ἀνάγχης διαμένει, πει- 

ϑήνιος δ᾽ ὑπάρχουσα χαὶ μετρίως ὑπείχουσα βαθεῖς τοὺς τύπους δέχε- 

ται χαὶ ἀναμαξαμένη τὰς σφραγῖδας ἄχρως διαφυλάττει τὰ ἐνσημανϑέντα 

1 εξ ἐφ᾽ Ραρ: ὁ ἐξ ἐφ᾽ ἃ, ἐξ εοἰοτὶ φυλάρχους ΑΒ, οἴ. Ρὰρ 2 ταῖς 

δα αὶ εὐλογίας ΠΒΗΡ αι Ῥαρ: οα. οοὐά. 4. οφελουσιν ἐπὶ Ῥδὰρ 

ἅ, ὃ. φεύγειν ρ6ῦ ὀγγοόγθπὶ Μη. ἢ. τὸ χαχοὸν Ρὰρ: χαχὸν σο. Ν τῷ ΡὰρΡ ΔΤΡΝ: 

τὸ αὶ, χαὶ τὸ α τα αἀγαϑον (510) Ρὰρ: αγαϑὸν οοὐά. Ν, ἐλέσϑαι ἀγαϑὸν ἴγᾶπεν. Ν 

ὃ ταυτὸ (ἱ νενόμισται σού. Ν Ἴ δυεῖν Ῥὰρ (ὑ: δυοῖν σοίοτὶ ἀπόκρι- 

σις Ϊ, 8. χαὶ -- κλήρῳ οπι. ῬΔΡ λογω Ρᾶρ δυεῖν Ρὰρ (ἢ: δυοῖν σοίοτὶ 

9 τῷ ϑεῶ Β 12 διωχισται ΡΆΡ: διώχεται οσὐαα, απεληλασται ΓᾺΡ 
12. γε] τὲ ΔΒ 14 ὁ ΑΒηθ’: οὰ. Ρὰρ ΠΠΡ πάντ᾽ οἵα. οοὐά. 1ὃ μοιρα- 

σίας (ἢ καὶ δύόχιμα ροδβὲ ἐραστῇ γηβροβ. ὑοπά, ιΙῦὸ ὃ ΑΒ 

11 φησιν Ῥδρ Β δ᾽ ΡὰΡΝ 18 χαὶ γὰρ ἡ ὐπη: ὡς γὰρ η Ρὰρ, 
ἦ γὰρ εοὐά. Ν χηρῖνον ὰρ (δΙδηρ.): χαίριον ἑσοὐ. Ν 1.9. οὐσαν 

ΡὰρΡ ἀντωθεῖ ἐοαι}, Ν, ἀπωϑεῖται σοπίοῖο 20 ροβὲ ἐπιφερομένους αὐή, 

δὲ ( διαμένει ἐξ ἀνάγχης Ν διαβαίνει ΑΔ} 91 δὲ ΑἘΝ 2 ἀχρως 

ῬΡαρ: ἀχριβῶς οοὐά. Ν 

3--Φ.-.0 ὁμοίως --- νενόμισται Ν᾽ [0]. 106τ΄ 10 --42.1 ἐγένετο --- εἴδη Ν᾽ [0], 1θὅτ, 

18 ΡΙαίοηϊβ Τμοδοῖ. Ρ. 191, 
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152 ἀνεξάλειπτα εἴδη. (38.) ϑαυμαστὴ μέντοι χαὶ ἢ τοῦ τῶν ϑυσιῶν 

αἵματος ἴση διανομή, ἣν ὃ ἀρχιερεὺς Μωυσῆς φύσει διδασχάλῳ χρησά- 

μενος διένειμε. λαβὼν“ γάρ φησι ,τὸ ἥμισυ τοῦ αἵματος ἐνέχεεν 

εἰς χρατῆρας" τὸ δὲ ἥωμισυ προοσέχες πρὸς τὸ θυσιαστήριον“ (Εχοά. 

[-2} 24, 6), ὅπως ἀναδιδαάξῃ, ὅτι τὸ σοφίας ἱερὸν γένος διττόν ἐστι, τὸ 

158. μὲν ϑεῖον, τὸ δὲ ἀνθρώπινον: χαὶ τὸ μὲν ϑεῖον ἀμιγὲς χαὶ ἄχρατων., 

οὗ ἕνεχα τῷ ἀμιγεῖ χαὶ ἀχράτῳ χαὶ χατὰ τὴν μόνωσιν υἀονάδι ὄντι 

σπένδεται ϑεῷ, τὸ δὲ ἀνθρώπινον μιχτὸν χαὶ χεχραμένον, ὃ τοῦ μιχ- 

τοῦ χαὶ συνθέτου χαὶ χεχραμένου γένους χατασχεδάννυται ἡμῶν, δμόνοιαν 

χαὶ χοινωνίαν χαὶ τί γὰρ ἄλλο ἢ χρᾶσιν μερῶν τε χαὶ ἠθῶν ἐργασόμε- 10 

184 νον. ἀλλὰ γὰρ χαὶ τῆς ψυχῆς τὸ μὲν ἀμιγὲς χαὶ ἄχρατον μέρος ὃ 

ἀχραιφνέστατος νηῦς ἐστιν, ὃς ἀπ᾽ οὐρανοῦ χαταπνευσϑεὶς ἄνωϑεν ὅταν 

ἄνοσος χαὶ ἀπήμων διαφυλαχϑῇ, τῷ χαταπνεύσαντι χαὶ ἀπαϑῇ παντὸς 

χαχοῦ διαφυλάξαντι προσηχόντως ὅλος εἰς ἱερὰν σπονδὴν ἀναστοιχειω- 

ϑεὶς ἀνταποδίδοται" [ τὸ δ᾽ αὖ μιχτὸν γένος τὸ αἰσϑήσεών ἐστιν, ᾧ μ. 499 

Ιδῦ χρατῆρας οἰχείους ἢ φύσις ἐδημιούργησε. χρατῆρες δὲ ὁράσεως μὲν 16 

ὀφθαλμοί, ἀχοῆς δὲ ὦτα χαὶ μυχτῆρες ὀσφρήσεως χαὶ τῶν ἄλλων αἱ 

ἁρμόττουσαι δεξαμεναί, τούτοις ἐπιχεῖ τοῖς χρατῆροσιν ὁ ἱερὸς λύγος τοῦ 

αἵματος ἀξιῶν τὸ ἄλογον ἡμῶν μέρος ψυχωϑῆναι χαὶ τρόπον τινὰ λο- 

1 τὰ εἴδη Ν, εἴδη οπι. Βὶ τῶν οἵη, οοσᾷ, 2 ἀρχιερεὺς] ἱεροφάντης νοὶ ἀρχι- 
προφήτης ὁοηϊ. ίδηρ. Μωσῆς (ΠΡ ὃ διενιμε "ὰρ ἐνέχεε (ἱ 

4 εἰς --- προσέχεε οἵη. (ἱ προόσεχεεν Ῥὰρ, προσέσχε Ρ, πρόσεχε Η' τὸ οτῃ. α 
0 δ᾽ Ῥὰρ Ἵ «αἰϊ. χαὶ Ρὰρ (ἡ: οἵ, δοίουγὶ μονωσιν Ῥὰρ: ἔνωσιν οοιά, 

8. σπένδει σοὐά. ἀνθρώπινον οἴῃ. ὰρ ὃ ΑΒ: οὗ. Ρὰρ (ΠΠΡ 9. χεχραμ- 
μένου ΗΡ 10 μερων Ρᾶρ: μελῶν οοὐά, ἐργασόμενος (ἰ, ἐργασάμενος ΗΡ 

11 γὰρ καὶ Ρὰρ: γὰρ (ΟΡ, οαν. ΑΒ ὁ οἵη. οοπα. 18 ἀπαϑεῖ ἢ 14 ὅλος 

σοὐ, (ὅλως 1.)}: ο λογος ΡΔΡ σπονδὴν Ῥὰρ (ἰ: σπουδὴν οοίοτί 1 γενος Ῥᾶρ: 

μέρος ἑσοὐα, τὸ] τῶν Ρ 10 χρατῇρες] χρατηρας ᾺΡ 11 τῶν Ρδρ υἱ νἱά.: τούτων 

εοὐὰ, αλλων Ρὰρ (εἴ. Ατῃῦτοβ.): οὐ. ςοὐά. 18 {τὸ ἥμισυ) τοῦ οοηΐ. (ὉΠ 

1564. Αἄπότος, Ἐρίδι, Θὅ, 9: {Πὰ (ρ8Γ8) ἅἀπδθ ἴῃ ογαίογαβ τ ἘΠ ΓῸΣΓ ΤΏΟΓΑΪ 5. Θϑί, ἤδδς 
4088 δὲ αἰΐαγο απ αἀϊξαγ την βίϊοδ, δὸ απο αἰνῖπο ππῦπογ οἱ αὐβρὶγαιϊίοηθ αυϑάδαι ἢι- 

π8 158. ἰπἰππἀαίαγ τηθητθὰ8.. .. 1Ὁ--19. ἐδέά. ὅ: Οταΐογοϑ ᾿ρίτατ βοηβαιτ 

γοοθρίδουϊα. ογαΐθγοβ ΘΟ δυπὶ ἀθ, δυγεβ βιιηΐ, ΠᾶΓΟβΒ. δ ηΐ, 05 Πυοηὰθ οἱ δἰϊδθ 
Ρατίθβ ὁση θη θηἴ68. πη 6τῖ, ΘΟ οπίη Υἱβαπη Τϑορίαπὶ οἱ τοϊηἰϑίγαηΐ, δυάϊξατῃ 

ΒΌΓΘΒ, ΟὐΟΥΟ ΠῚ ΠΑΓΘΒ, ΟΥΆ σαβίαϊατη, οἱ οοίογα. ἴῃ ἰβίοβ γαΐογοβ υθγίιη ἢ, ἴῃ 400 

οδϑὲ ῥηποίραῖιβ 5δοογά οι! γὙ] ρτορθοίίας, εἴα παῖ δαμσυΐηῖβ 8501 μδγίθβ, αἱ νυν! οοὶ δί- 

αὰρ δηΐιηθὶ ἰγγαι Δ ΌΪΠ 65. Ρογίίομθβ οἵ ἰδοϊας γι Δ ΌΪ 5, δ᾽ τηθηΐοβ ΠΟ πὶ Υἱν - 

ἤσανϊ!..... 
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γιχὸν γενέσθαι, ταῖς μὲν νουϑεσίαις περιόδοις ἀχολουθϑῆσαν, ἀγνεῦσαν δὲ 

τῶν ὀλχὴὸν ἀπατεῶνα προτεινόντων δύναμιν αἰσθητῶν. ἀρά τε οὐχὶ 180 

τοῦτον τὴν τρόπον χαὶ τὸ δίδραχμον διενεμήϑη τὸ ἅγιον, ἵνα τὸ μὲν 

ἥμισυ αὐτοῦ, τὴν ὄδραχμήν, χαϑιερῶμεν λύτρα τῆς ἑαυτῶν ψυχῆς χατα- 

τιϑέντες (ἔχοά. 80, 19, 13), ἣν ὃ μόνος ἀψευδῶς ἐλεύϑερος χαὶ ἐλευ- 

ϑεροποιὸς ϑεὸς ὠυῆς χαὶ πιχρᾶς παϑῶν χαὶ ἀδιχημάτων δεσποτείας 

ΓΙ 

ἰχετευϑείς, ἔστι δ᾽ ὅτε χαὶ χωρὶς ἱχεσίας, ἀνὰ χράτος ἐχλύει, τὸ δ᾽ 

ἕτερον μέοος τῷ ἀνελευϑέρῳ χαὶ δουλοπρεπεῖ γένει χαταλίπωμεν, οὗ 

χεχοινώνηχεν ὃ λέγων" ,,ἢγάπηχα τὸν χύριόν μου,“ τὸν ἡγεμόνα ἐν ἐμοὶ 

10 γηῦν, οχαὶ τὴν τυναῖχα μου,“ τὴν φίλην χαὶ οἰχουρὸν παϑῶν αἴσϑησιν, 

«χαὶ τὰ παιδία,“ τὰ χαχὰ τούτων ἔγγονα, ,οὐχ ἄπειμι ἐλεύϑερος 

(ἔχοά, 21, 8). ἀνάγχη γὰρ καὶ τῷ τοιούτῳ γένει χλῆρον ἄχληρον χαὶ 187 

ἀποπομπαῖον ἐχ τοῦ διδράχμου δοϑῆναι, ἐναντίον τῇ ἀνατεϑειμένῃη 

δραχμῇ τε χαὶ μονάδι" μονὰς δὲ οὔτε προσϑήχην οὔτε ἀφαίρεσιν δέ- 

15 χεσϑαι πέφυχεν, εἰχὼν οὖσα τοῦ μόνου πλήρους ϑεοῦ. χαῦνα γὰρ τά 188 

τε ἄλλα ἐξ ἑαυτῶν, εἰ δέ ποὺ χαὶ πυχνωϑείη, λόγῳ σφίγγεται ϑείῳ. 

χύλλα γὰρ χαὶ δεσμὸς οὗτος πάντα τῆς οὐσίας ἐχπεπληρωχώς" ὁ δ᾽ 

εἴρας χαὶ συνυφήνας ἔχαστα πλήρης αὐτὸς ἑαυτοῦ χυρίως ἐστίν, οὐ ὄδεη- 

ϑεὶς ἑτέρου τὸ παράπαν. (39.) εἰχότως οὖν ἐρεῖ Μωυσῆς" ,,2 πλουτῶν 189 

0 οὐ προσϑήσει, χαὶ ὁ πενόμενος οὐχ ἐλαττώσει ἀπὸ τοῦ ἡμίσους τοῦ 

διδράχμου“ (Εχοά. 80, 10), ὅπερ ἐστίν, ὡς ἔφην, δραχμή τε χαὶ μο- 
νά:" ἢ πᾶς ἄν ἀριϑμὸς εἴποι τὸ ποιητιχὸν ἐχεῖνο 

ἐν σοὶ μὲν λήξω, σέο δ᾽ ἄρξομαι. 

Ἰ νουϑεσίας Α (τοὶ. ἙΌγη.), νοῦ ϑείχις σοηίοῖο περιοῦους Δ, προόδοις ἑτοπὶ. 

Νδῃς. δὲ) των ὃς Ῥὰρ 2 τῶν] τὸν Β, τὸν τῶν Ρ ὁλχὸν ζχαὶλ δι. 

προτεινουτων Ῥδρ: προτεινάντων ὁοσα, ὅ. τοῦτον τὸν τρόπον ΡῈᾺΡ: τούτω τῷ 

τρύπω οοσά. χαὶ τῷ ὀιδαγμὸν ( διενοήϑη ἢ 4 δραγμὴν .Π| 

χαϑιερωνεν (519) Ῥαρ: χαϑίρωμεν (δ, χαϑήρωμεν Α}}, χαϑάρωμεν ἩΡ ὃ ἀψευδῶς 

σα, ἐοπά. Ἵ ἐστιν Ρὰρ εγλυει Ρὰρ 1. 8 τὸ δ᾽ -- ἀνελευϑέρῳ οὐη. ΡᾺρ 
ὃ χαταλείπωμεν ὙΥὶ 9. μοὺ τὸν χύριον ὁοαα, 411. τὸν] τὸν δὲ (ὦ 11 τὰ χαχὰ 

0}: τὰ χατὰα Ρᾶρ, καχὰ ΔΒ ἔχγονα ΑΒτὶ 12 ἄχληρον οἴῃ, (ἱ 12. δι- 
δράγμου Η ΡῚ τὴν ἐναντίον (ανατεϑειΐμενηιῖ ὕΔΡ, τὸν ἐναντίον τῇ ἀνατ, ὁοπίοϊο 

ϑ 
14. οὔτ᾽ ΑΒ 10 αὑτῶν ", αὐτῶν Η! πυκνωϑείη Ρὰρ: πυχνῳ (πυχνωϑεὶς 2) 
εἴη ΡΊΗ!, πυχνωϑὲν εἴη (1115, πυχνωϑεὶς εἴη τις ΑΒ 11 γάρ ἐστι χαὶ οὐαά. 

τὰ πάντα οὐ. 117. 18 ὁ διείρας καὶ συνυφάνας ΑἸ} 18. χύριός ΔΒ 19. τὸ] 
τὴῦ Ῥὰρ Μωσῆς (ΠῊΡ 21 διδράγμου ΗΡ ἔφη ΑἹ) 22 πᾶς ἀνάριϑμος 

ΠΡῚ ἂν ο. ΔΒ 98 λήξω, ἐχ σέο οὐαί. 

29. ἔσῃ. 1), 1 57. 
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190 λήγει τε γὰρ ἀναλυόμενος ὃ χατὰ σύνϑεσιν ἀπειράχις ἄπειρος ἀριϑμὸς 

εἰς μοναῦα, ἄρχεταί τε αὖ πάλιν ἀπὸ μονάδος εἰς ἀπερίγραφον συντιϑέ- 
- 

- μένης πλῆϑος. διόπερ οὐδ᾽ ἀριϑμόν, ἀλλὰ στοιχεῖον χαὶ ἀρχὴν ἀριϑ- 

191 μοῦ ταύτην ἔφασαν, οἷς ζητεῖν ἐπιμελές. ἔτι τοίνυν τὴν οὐράνιον τρο- 

φὴν --- σηφία δέ ἐστιν --- τῆς ψυχῆς, ἣν χαλεῖ μάννα, διανέμει πᾶσι ὃ 

τοῖς χρησοημένοις ϑεῖος λόγος ἐξ ἴσου, πεφροντιχὼς διαφερόντως ἰσότη- ρ. 500 

τος. υαρτυρεῖ ὃὲ Μωυσῆς λέγων" ,»οοὐχ ἐπλεόνασεν ὃ τὸ πολὺ, χαὶ ὃ 

τὸ ἔλαττον οὐχ ἠλαττόνησεν“ (Εχοά. 168, 18), ἡνίχα τῷ τῆς ἀναλογίας 

ἐχρήσαντο θαυμαστῷ χαὶ περιμαχήτῳ μέτρῳ δι᾿ οὗ συνέϑη μαϑεῖν, 

ὅτι ἔχαστος ,«εἰς τοὺς χαϑήχοντας“ (Εχοΐ, 16, 10) παρ᾽ ξαυτῷ συνέ- τὸ 

λεξεν οὐχ ἀνθρώπους μᾶλλον ἢ λογισμοὺς χαὶ τρόπους" ὅ γὰρ ἐπέβα- 

λεν ἐχάστῳ, τοῦτ᾽ ἀπεχληρώϑη προνηητιχῶς, ὡς μή ϑ' ὑστερῆσαι μήτ᾽ 

192) αὖ περιττεῦσαι. (40.) τὸ δὲ παραπλήσιον τῆς χατ᾽ ἀναλογίαν ἰσότης 

τῆς ἔστιν εὑρεῖν χαὶ ἐπὶ τοῦ λεγομένου Ἰάσχα. [Πάσχα δέ ἐστιν, ὅταν 

ἢ ψυχὴ τὸ μὲν ἄλογον πάθος ἀπουαϑεῖν μελετᾷ, τὴν δ᾽ εὔλογον εὖ- 16 

108. πάϑειαν ἐχουσίως πάσχῃ" διείρηται 1άρ, ,ἐὰν ὀλίγοι ὦσιν οἵ ἐν τῇ 

οἰχία, ὥστε μὴ ἱχανοὺς εἶναι εἰς τὸ πρόβατον, τὸν πλησίον γείτονα 

προσλαβεῖν, χατ᾽ ἀριϑμὸν ψυχῶν, ἵν᾽ ἕχαστος τὸ ἀρχοῦν αὐτῷ συνα- 

οιϑμῆται“ (Εχοά, 12,4), μοῖραν, ἧς ἐστιν ἐπαάξιός τε χαὶ χρεῖος, εὑ- 

194 ρισχόμενης. ἐπειδὰν δὲ χαὶ τρόπον χώρας τὴν ἀρετὴν εἰς τοὺς οἰχήτο- 90 

ρας αὐτῆς ἐθελήσῃ διανέμειν, τοῖς πλεί)σι πλεονάζειν χαὶ τοῖς ἐλάττο- 

σιν ἐλαττοῦν τὴν χατάσχεσιν προστάττει (Ναμη. 85, 8), διχαιῶν μήτε 

τοὺς μείζους ἐλαττόνων ἀξιοῦν --- χενοὶ γὰρ ἐπιστήμης ἔσονται --- μήτε 

τοὺς ἐλάττους μειζόνων" χωρῆσαι γὰρ τὸ μέγεϑος αὐτῶν οὐ δυνήσονται. 

Ι συνήϑειαν Π 2 τε Ῥὰρ: δὲ σοἥα, 9. οὐδ᾽ Ῥὰρ: οὐχ οοὐᾷ, 4 αὐτὴν 
ΑΒ ἐπιμελὲς (ταῦτα) σοὨ οἷ ὃ σοφία δέ ἐστιν τῆς ὁπ). σοαα. Ὁ λόγος ϑεῖος 

ΑΙ, ϑεῖος οἴ. Ῥὰρ διαφέροντι (ἱ  Μωτῆς 6} ὁ) ᾧ ν 
ὁ] ὧν Ἵ. 8 ὁ τὸ οὔ. Π'Ὰρ 8. ελαττὸν Ῥὰρ: ὀλίγον σοι, ἠλαττό- 
νησεν ΠΛΒΡ: ἐλαττωσε ῬΔΡ, ἐλαττόνησεν 9. εἐχρησαντωι Ρὰρ μέτρῳ οπ|. 

ΠΡ' συνέστηκε ΡῊ! 10 αὐτῶι Ρὲρ 11 ἀνϑρώπους ἀγγεῖα ΔΒ 

ὃ] α Τὰρ 13. απεπληρωϑὴ ΡᾺΡ μήτε Ὀ5. σοσά. 12 χατα Ῥὰρ 1 ἡ 

ψυχὴ ροκὶ ἀπομαϑεῖν ἰγᾶηϑρ. ΔΗ απηπαϑειν Ῥὰρ τὴν] τη ὰρ τὺ ἐχουσίων 

πάσχα ὦ πασχει Ῥὰρ οἱ οἵ. ΔΒ 18 χατ᾽ ἀριϑμὸν προσλαβεῖν ΔΒ 

(ψυχὼν χατ᾽ ἀριϑμ)ον Δ ρ 19. συναριϑμεῖται (ΠΠ μοῖραν Μδηρ: μοίρας σοήά. 

(Ρὰρ ἢ) ΡΟΒὲ χρεῖος αα4, ἐστὶν ΠΕΡ 20 χαὶ οἴῃ. ΔΒ τρόπων (ἰ, τρόπω ΔΒ 
τὴν ἀρετὴν οἴη, ἢ 1 αὐτῆς ὰρ (Οὐ; αὐτοὺς ΠΡ. αὐτοῦ ΔΒ πλείοσιν ΔΡ 

92 μήτε] μὴν (ἃ 2, 35) μείζους -- τοὺς τα, ΠἪ, μήτε τοὺς --- ἀξιοῦν ἴῃ τὴν, ΡΞ 

23. χενοὶ --- ἔσονται ὁπ. ΠΡ’, 1η. 21 ροδὶ πλεονάζειν ΒῈΓ οΥγόγοι. μ05, ΔΙΔηΡ', μήτε] 

μήτε μὴν ΠΗ 24. αὐτῶν τὸ μέγεϑος σοι. 
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(41.) τῆς δὲ χατ᾿ ἀριϑμὸν ἰσότητος ἐναργέστατον δεῖγμά ἐστι τά τε 190 

τῶν δώδεχα ἀρχόντων ἱερὰ δῶρα (Νυπι. 7, 10 5344.) χαὶ ἔτι τὰ ἀπὸ 

τῶν δώρων διανεμόμενα τοῖς ἱερεῦσιν. ,ἐχάστῳ“ τ(ρ φησι ,τῶν υἱῶν 

᾿Ααρὼν ἔσται τὸ ἴσον“ ([μον. 6.40). ᾿παγκάλη ὃξ χαὶ ἢ περὶ τὴν σύν- 190 

ὃ ὕεσιν τῶν ἐχϑυυιωμένων ἐστὶν ἐσότης" λέγεται γάρ᾽ ,,άβε σεαυτῷ 

ἡδύσματα, σταχτήν, ὄνυχα χαὶ χαλβάνην ἡδυσμοῦ χαὶ λίβανον διαφανῆ, 

ἴσον ἴσῳ, χαὶ ποιήσουσιν αὐτὸ ϑυμίαμα μύρον, μυρεψοῦ ἔργον συνϑέ- 

σεως χαϊαρᾶς, ἔργον ἅγιον“ (Εχοά.30,34.35). ξἔχαστον γὰρ τῶν μερῶν 

ἐχάστῳ φησὶ δεῖν ἴσον συνέρχεσθαι πρὸς τὴν τοῦ ὅλου χρᾶσιν. ἔστι δ᾽ 191 

10 οἶμαι τὰ τέτταρα ταῦτα, ἐξ ὧν τὸ ϑυμίαμα συντίϑεται, σύμβολα τῶν 

στοιχείων, ἐξ ὧν ἀπετελέσθη σύμπας ὁ χύσμος. σταχτὴν μὲν γὰρ 

δατι, «ἢ δὲ ὄνυχα, χαλβάνην ὃὲ ἀέρι, τὸν δὲ διαφανῆ λιβανωτὸν πυρὶ 

ἀπειχάζει" σταχτὴ μὲν 1ὰρ παρὰ τὰς σταγόνας ὑδατῶδες, ξηρὸν δὲ 

ὄνυξ χαὶ γεῶδες, τῇ δὲ χαλβάνῃ τὸ ἡδυσμοῦ πρὸς τὴν ἀέρος ἔμφασιν 

15 προσετέϑη --- τὸ γὰρ εὐῶδες ἐν ἀέρι ---, τῷ δὲ λιβανωτῷ τὸ διαφανὲς πρὸς 

φωτὸς ἔνδειξιν, διὸ χαὶ τὰ βάρης ἔχοντα τῶν χούφων διεχώρισε, τὰ 195 

μὲν τῷ συμπλεχτιχῷ συνδέσμῳ ἑἐνώσας, τὰ δὲ διαλελυμένως ἐξενεγχών" 

"1 Ν. 1 ἔφη γάρ ,λάβε σεαυτῷ ἠδύσματα, σταχτήν, ὄνυχα“, ταῦτα ἀσύνδετα, 

τῶν βαάρης ἐχόντων, ὕδατός τε χαὶ γῆς, σύμβολα, εἶτα ἀφ᾽ ἑτέρας 

30 ἀρχῆς μετὰ συμπλοχῆς οχαὶ χαλβάνην δυσμοῦ χαὶ λίβανον διαφανῆ “, 

ταῦτα πάλιν χαϑ᾽ ἕξαυτά, τῶν χούφων, ἀέρος χαὶ πυρός, [τὰ] σημεῖα. 

τὴν ὃξ τούτων ἐμμελῆ σύνθϑεσίν τε χαὶ χρᾶσιν τὸ πρεσβύτατον χαὶ τε- 199 

λειότατον ἔργον ἅγιον ὡς ἀληϑῶς εἶναι συμβέβηχε, τὸν χόσμον, ὃν διὰ 

συμβόλου τοῦ θυμιάματος οἴεται δεῖν εὐχαριστεῖν τῷ πεποιηχότι, ἵνα 

89. λόγῳ μὲν ἢ μυρεψιχῇ τέχνῃ χατασχευασϑεῖσα σύνϑεσις ἐχϑυμιᾶται, 

ἔργῳ δὲ ὃ ϑεία σοφίᾳ δημιουργηϑεὶς χόσμος ἅπας ἀναφέρηται ποωὶ χαὶ 

δειλινῆς ὁλοχαυτούμενος. βίος γὰρ ἐμπρεπὴς χόσμῳ τῷ πατρὶ χαὶ 300 

1. τῇς] τὴν αὶ 2 δώδεχα) τα’ ΠΡ 4 παγχάλως ὁσοαί, περὶ] παρὰ Β 

ὦ ἐνθυμιωμένων ΑΒ, ἐχϑύμων μένων (ἰ ὃ ηδυσμου ΓΡὰρ (Τα γη.): ἀρωμάτων 

τοῇ, 1 δὐΐθ ἴσον κα. ἐξαίρετον ἐξαιρέτω οοὐα, ἴσον) ἴσω (ἱ 

αὐτὸ ΠΠΡ: αὐτῶ Ρὰρ ΑΒ μύρον] μυρεψιχόν σοηϊοῖο 8 χαϑϑαρὸν σου ϊοῖο 

(Ραμ) 9. φηίσιν) Ρὰρ φησὶν ἰδεῖν ΑΒ 9, 10 ἐστιν οἵμαι Ρὰρ 
10 τέσσαρα οοὐά, ταῦτα οἴῃ. ΑΒ σύμβολον ΗΡ 12 λίβανον 1 1 στάχτην 

βὰρ ἃ περὶ ΑΒ, οἱ βῖ.5. βαθρίιξ, φασά ᾿πίγα ἤθη δαποίαθο 14 τηῖ δε χαλβα- 
γνὴι τὸ Ρᾶρ: ἡ δὲ γχαλβάνη τοῦ οοὐά. 15. προσετεῦϑες ΒΡ λιβάνω 11: 

ἴῦ τὰ] τὸ (ἃ διεχωρησεν "ὰρ ι1 συμπλεχτιχῶς (1 διαλελυμένων (ἱ 

18. ἐφὴ γ1ὰὠρ ὕὰρ: ἔφησε ὁοαά, 19 εἴτε ἃ, εἴτ᾽ ΑΒ 30 γχαλβάνησιν (ὦ 

ἡδύοσμον ΔΒ 2] τὰ βοοϊιβὶ 24. εὐγαρισταν Δ} “ὃ μυρεψιχὴ ΡῊ 
20. δὲ ὁ οι. Γὰρ 
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ποιητῇ συνεχῶς χαὶ ἀδιαστάτως εὐχαριστεῖν, μονονοὺχ ἐχϑυμιῶντι χαὶ 

ἀναστοιχειοῦντι ἑαυτὸν πρὸς ἔνδειξιν τοῦ μηδὲν ϑησαυρίζεσϑαι, ἀλλ᾽ 

201 ὅλον ἑαυτὸν ἀνάϑημα ἀνατιϑέναι τῷ 1εγεννηχότι ϑεῷ. (42.) ϑαυμάζω 

χαὶ τὸν μετὰ σπουδῆς ἀπνευστὶ δραμόντα συντόνως ἱερὸν λόγον, εἶνα 

στῇ μέσος τῶν τεϑνηχότων χαὶ τῶν ζώντων" εὐϑὺς“ γάρ φησι Μωυ- 5 

σῆς ,ἐχόπασεν ἢ ϑραῦσις“ (Ναπ. 16, 41. 48). ἀλλ οὐχ ἔμελλε χο- 

πάσαι χαὶ ἐπιχουφίσαι τὰ περιϑρύπτοντα χαὶ χαταγνύντα χαὶ συντρί- 

βοντα τὴν ἡμετέραν ψυχήν, διαχρίναντος χαὶ διατειχίσαντος τοῦ ϑεοφι- 

λοῦς τοὺς ὁσίους, οἱ ζῶσιν ἀψευδῶς, ἀπὸ τῶν ἀνοσίων, οἵ τεϑνήχασι 

202 πρὸς ἀλήϑειαν, λογισμῶν; τῷ γὰρ ἐγγὺς εἶναι πολλάχις νοσούντων χαὶ 10 

οἱ σφόδρα ὑγιαίνοντες ἐνδεξάμενοι τὴν ἐχείνων νόσον ἐμέλλησαν τελευ- 

τῆσαι. τοῦτο δ᾽ ἀμήχανον ἔτι παϑεῖν ἦν διαζευχϑέντας ὅρῳ μέσῳ 

παγέντι δυνατωτάτῳ, ὃς τὰς ἐφόδους χαὶ ἐπιδρομὰς τοῦ χείρονος μέρους 

208 ἀπὸ τοῦ βελτίονος ἀπώσει. τεϑαύμαχα δὲ ἔτι μᾶλλον, ἐπειδὰν χατα- 

χούων τῶν λογίων ἀναδιδάσχωμαι, ὃν τρόπον εἰσῆλθεν ἢ νεφέλη μέση 15 

τῆς τε Αἰγυπτιαχῆς χαὶ τῆς Ἰσραηλιτιχῆς στρατιᾶς (Εχοά. 14,320)" 

ὑπὸ Ἰὰρ τοῦ φιλοπαϑοῦς χαὶ ἀϑέου τὸ ἐγχρατὲς χαὶ ϑεοφιλὲς γένος 

οὐχέτ᾽ εἴασε διώχεσθαι τὸ σχεπαστήριον χαὶ σωτήριον τῶν φίλων, 

04 ἀμυντήριον δὲ χαὶ χολαστήριον τῶν ἐχϑρῶν ὅπλον, ἢ νεφέλη. διανοίαις 

μὲν γὰρ ἀρετώσαις ἠρέμα σοφίαν ἐπιψεχάζει, τὴν ἀπαϑῇ φύσει παντὸς 30 

χαχοῦ, λυπραῖς δὲ χαὶ ἀγόνοις ἐπιστήμης αϑρόας χατανίφει τιμωρίας, 

1 τῷ μονονοὺ χαὶ ϑυμιῶντι ΑΒ 2 μηδὲν ζξαυτῷ» σοπίοῖϊο ὃ. γεγεινηχοτι ΡΔρ, 

γεγονότι ΔΒ ϑαυμάζων Ὁ ὃ φησὶ] φησὶν ἔστη ΑΒ ὃ. ὁ Μωσῆς (ΠΡ 
Ὁ ἐχοπίασεν (ΗΤΡ 0. 1 χοπιᾶσαι ΠΡ Ἴ ἐπιχουφισϑῆναι σοηπϊεῖο χαὶ χατα- 

γνύντα οἴῃ, ΓᾺΡ ΑΒ 8 διαχρίναντος ΒΟΓΙρΒὶ, διαχρινοντος Ραμ: οπι. οοαα, χαὶ Ῥὰρ 

Ρ(Η")}: μὴ οοίοῦί 10 λογισμων Ρὰρ (ἴαηρ.): λογισμοῦ σοι, 11 ἐνδεξάμενοι Ξεγὶρδ5ὶ, 

εἸδεξαμενοι Ρὰρ: ἐχδεξάμενοι οοὐά. ἐμελέτησαν ΔΒ 19 ὃὲ Ῥὰρ  ἧ᾿ἣν ἔτι παϑεῖν 

εοὐὰ. διαζευχϑέντα εοὐά, 12. 12 μέσα παγέντα ΑΡ5 18 χείρονος μέρους ἑοὐά.: 

χειρος Ρὰρ 14. ἀπωσει Ρὰρ: ἀνασώσει ὁοθα,, ἀνώσει σοηϊοῖο 15. ροξὶ τῶν δα ά. 

ἁγίων εοὐ. Ν λόγων ΑΒ ἀναδιδάσχομαι "αρ (ἰ. εἰσηλϑεν ἡ ᾶρ: εἰσῆλϑε 
οὐ. Ν 10 τε οἱ). εοὐθ, Ν Ἰσραηλιχῆς αἱ 11 γὰρ ον. ΑΒ τὸ] 
τὲ (ἱ τὸ ϑεοφίλες Ῥὰρ 18 οὐχέτι οοὐά. ειασεν ΡΔρ σχοπαστήριον ΡῊ!, σχοπεὺυ- 

τήριον ΔῈΝ 20 γὰρ ο. ΔΒ ἡμέρα ᾺΡ ἐπιψακαζει Ρδρ, ἐπισχενάξζει Ν 
φύσει οἵη. ἑσοὐὰ, Ν 21 χατανιφει Ρὰρ Νυ: χατανείφει ΑἸ ΒΗ, χατανήφει ΑἸΟ 

8---Τ0 Ονείψ. Τοπεϊ, ἴα Νω, ΤΧ δ». 2398: ααϊάδαιν ἰδηθη ὁχ ἰΐβ, χυὶ δηΐθ ΠῸ5 ἰηΐοι- 

Ργοίδιϊ ϑυηΐὶ Ἰοοιὰ. ἤσπο, τηθιηϊπὶ απο τηοτίιοβ Οὐ χογα πὶ 608 ααἱὶ πἰπι οίαίθ ΒΟ ΘΙ ΘΟΛᾺ πὶ 

πῃ ΡΘύσδΕ 8 5015. τηογίαὶ πιο] ορσαπίαγ, Υἱνδϑηῖθδ δυο. 608. αἱ ἴῃ ΟΡΟΥΙθῚ15. Υἱΐδθ Ρ6Υ- 

τ ηβουϊηΐ (7... ὲ δοπιη, 11». 89, 090 Μ0.. 14-- 41,1 τεϑαύμαχα -- ϑεοῦ Ν {0], 100ν, 
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χαταχλυσμὸν φϑορὰν οἰχτίστην ἐπιφέρουσα. τῷ δὲ ἀρχαγγέλῳ χαὶ 20ῦ 

πρεσβυτάτῳ λόγῳ δωρεὰν ἔδωχεν ἐξαίρετον ὃ τὰ ὅλα Ἰεννήσας πατήρ, 

ἵνα μεϑόριος στὰς τὸ γενόμενον διχχρίνῃ τοῦ πεποιηχότος, ὃ δ᾽ αὐτὸς 

ἱχέτης μέν ἐστι τοῦ θνητοῦ χηραίνοντος αἰεὶ πρὸς τὸ ἄφθαρτον, πρεσ- 

ἃ βευτὴς δὲ τοῦ ἡγεμόνος πρὸς τὸ ὑπήχοον. ἀγάλλεται δὲ ἐπὶ τῇ δωρεᾷ 200 

ἋΣ Μ, χαὶ σεμνυνόμενος αὐτὴν | ἐχδιηγεῖται φάσχων: οχἀγὼ εἰστήχειν ἀνὰ 

αέσοην χυρίου χαὶ ὑμῶν“ (θυ. 8, 5), οὔτε ἀγένητος ὡς ὁ ϑεὸς ὧν 

οὔτε Ἰενητὸς ὡς ὑμεῖς, ἀλλὰ μέσος τῶν ἄχρων, ἀμφοτέροις ὁμηρεύων, 

παρὰ μὲν τῷ φυτεύσαντι πρὸς πίστιν τοῦ μὴ σύμπαν ἀφηνιάσαι ποτὲ 

1 χαὶ ἀποστῆναι τὸ γεγονὸς ἀχησμίαν ἀντὶ χύσμου ἑλόμενον, παρὰ δὲ τῷ 

φύντι πρὸς εὐελπιστίαν τοῦ μήποτε τὸν ἴλεω ϑεὸν περιιδεῖν τὸ ἴδιον 

ἔργον. ἐγὼ γὰρ ἐπιχηρυχεύομαι τὰ εἰρηναῖα Ὑενέσει παρὰ τοῦ χαϑαι- 

ρξῖν πολέμους ἐγνωχότος εἰρηνοφύλαχος αἰεὶ ϑεοῦ. 

(43.) Διδάξας οὖν ἡμᾶς περὶ τῆς εἰς ἴσα τομῆς ὁ ἱερὸς λόγος καὶ 207 

Ι5 πρὸς τὴν τῶν ἐναντίων ἐπιστήμην ἄγει φάσχων ὅτι τὰ τμήματα, ἔϑη- 

χεν ἀντιπρόσωπα ἀλλήλοις“ (θη. 18, 10). τῷ γὰρ ὄντι πάνϑ᾽ ὅσα 

ἐν χύσμῳ σχεδὸν ἐναντία εἶναι πέφυχεν, ἀρχτέον δὲ ἀπὸ τῶν πρώτων’ 

ϑερμὼν ἐναντίον ψυχρῷ χαὶ ξηρὸν ὑγρῷ χαὶ χοῦφον βαρεῖ χαὶ σχότος 303 

φωτὶ χαὶ νὺξ ἡμέρα, χαὶ ἐν οὐρανῷ μὲν ἢ ἀπλανὴς τῇ πεπλανημένῃ 

Ὁ φορᾷ, χατὰ δὲ τὸν ἀέρα αἰϑρία νεφώσει, νηνεμία πνεύμασι, ϑέρει χει- 

μὦών, ἔαρι μετόπωρον --- τῷ μὲν γὰρ ἀνθεῖ, τῷ δὲ φϑίνει τὰ [8] 

ἔγιξια ---, πάλιν ὕδατος τὸ Ἰλυχὺ τῷ πιχρῷ χαὶ γῆς ἢ στεῖρα τῇ γο- 

νίμῳ, χαὶ τἄλλα δὲ ἐναντία προῦπτα, σώματα ἀσώματα, ἔμψυχα 209 

Ι χατακλυσμὸν (͵Ν (Ρ4ρ3): χαταχλυσμῶν σοίοτὶ φορὰν εοηΐ. Μίδηρ. 
ἐπιφεροὺς ῬᾺΡ., ἐπιφέροντα Ν 2 ἐξαίρετον ἔδωχεν οοὐ. Ν ἀ εστιν 1} 
ἀεὶ σοῦ, τὸ Ῥὰρ Υ: τὸν ςοὐά. Ν 4. ὃ πρεσβυτης Ῥαρ, πρεσβευ- 

τὴ Ν ῦ ἰστηχεῖν ὕδρ, στήκειν (ἱ ἴ ἡμῶν ΔΒ ἀγένητος (1}} 
{(Ρὰρ 7): ἀγέννητος ΑΒῊΝ Ἴ. 8 ὁ ϑεὸς --- ὡς οι. ΠῚΡ 8. γενητὸς (ἱ ([ 03}: 

γεννητὸς ΔΒΝ ἡμεῖς ΑΒ 9 'αφηνίασαι ὰρ (λ141π6.}: ἀφανίσαι ἑἐοὐ, Ν 

10. γεγονὸς Ῥδᾶρ: γένος σοοὐά. Ν 11 ἐλπιστίαν ΘΗΝ λέω Ρὰρ: ἵλεων ΠΡ, 

ἔλεον ΑΒ 13 ἐπιχηρυχεύσομαι οὐἀ8. Ν 816 γενέσει 844, τῇ ΑΔ}, ἃ ΠΠΡΗ! 

12. 12. χαϑαίρειν ΑΒΟΤΡΝ 18. ἀεὶ εοὐα. 14 εἰς ΑἸ}: οαν. Ρὰρ (ΘῊΡ 

τιμῆς ΑΒ 18 τμήματα ΛΒΡΞ (Ρὰρῦ): τάγματα ΠΡ! 18 ψυχρωι "ὰρ 

[Τὰγπ.}; τῷ Ψψυχρῶ οοὐ. 20 νεφώσει Δρ: νέφεσι οοαε, 2] τῷ Ῥὰρ (ἰ: τὸ 

ερίοτὶ τῷ (ἱ (Ρδρ ): τὸ σοίογὶ δ᾽ 5ρο]αβὶ (0 7) δὲ δηΐρ πάλιν Ἰῃἰογριηχὶ 

22 τῷ γλυχεῖ τὸ πιχρὸν ΑΒ 2 τὰ ἄλλα οοὐὰ. πτουπτα ῬΔρ 

10 Ξηᾳ. Ῥαιίῃ, γα ΚΙ ἰβοιο Βεϊβρίο!ς 1 ρ. 8--1Τ7. 
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ἄψυχα, λογιχὰ ἄλογα, ϑνητὰ ἀϑάνατα, αἰσϑητὰ νοητά, χαταληπτὰ ἀχα- 

τάληπτα, στοιχεῖα ἀποτελέσματα, ἀρχὴ τελευτή, γένεσις οϑορά, ζωὴ 

ϑανατος, νόσος ὑγεία, λευχὸν μέλαν, δεξιὰ εὐώνυμα, διχαιοσύνη ἀδιχία, 

φρόνησις ἀφροσύνη, ἀνδρεία δειλία, σωφροσύνη ἀχολασία, ἀρετὴ χαχία, 

210 χαὶ τὰ τῆς ἑτέρας πάντα εἴδη τοῖς τῆς ἑτέρας εἴδεσι πᾶσι' πάλιν ὁ 

Ἰραμματιχὴ ἀγραμματία, μουσιχὴ ἀμουσία, παιδεία ἀπαιδευσία, συνόλως 

τέχνη ἀτεχνία, χαὶ τὰ ἐν ταῖς τέχναις, φωνήεντα στοιχεῖα χαὶ ἄφωνα, 

211 ὀξεῖς χαὶ βαρεῖς φϑόγγοι, εὐϑεῖαι χαὶ περιφερεῖς γραμμαί χαὶ ἐν ζῴοις 

χαὶ φυτοῖς ἄγονα γόνιμα, πολυτόχα ὀλιγοτόχα, ὠοτόχα ζῳοτόχα, μαλά- 

12 χεια ὀστραχόδερμα, ἄγρια ἧμερα, μονωτιχὰ ἀγελαῖχ" χαὶ παλιν πενία 10 

πλοῦτος, δύξα ἀδοξία, δυσγένεια εὐγένεια, ἔνδεια περιουσία, πόλεμος 

εἰρήνη, νόμος ἀνομία, εὐφυΐα ἀφυΐα, ἀπονία πόνος, νεότης τῆρας, ἀδυ- 

ναμία δύναμις, ἀσϑένεια ῥώμη. χαὶ τί δεῖ τὰ χαϑ᾽ ἕχαστον ἀναλέ- 

518 γεσϑαι ἀπερίγραφα χαὶ ἀπέρατ᾽ ὄντα. τῷ πλήϑει: παγχάλως οὖν ὃ τῶν 

τῆς φύσεως ἑρμηνεὺς πραγμάτων, τῆς ἀργίας χαὶ ἀμελετησίας ἡμῶν ι1ὃ 

λαμβάνων οἶχτον ξχάστοτ᾽ ἀφϑόνως ἀναδιδάσχει, χαϑὰ χαὶ ἱνῦν, τὴν 

ἀντιπρόσωπον ἑχάστων ϑέσιν οὐχ ὁλοχλήρων, ἀλλὰ τμημάτων ὑπαρχόν- 

των" [ ἕν γὰρ τὸ ἐξ ἀμφοῖν τῶν ἐναντίων, οὗ τμηϑέντος γνώριμα τὰ ρ. δ0ῦ 

214 ἐναντία. οὐ τοῦτ᾽ ἐστίν, ὅ φασιν Ἕλληνες τὸν μέγαν χαὶ ἀοίδιμον παρ᾽ 

αὐτοῖς Ἡράχλειτον χεφάλαιον τῆς αὑτοῦ προστησάμενον φιλοσοφίας αὖ- 50 

χεῖν ὡς ἐφ᾽ εὑρέσει χαινῇ; παλαιὸν γὰρ εὔρεμα Μωυσέως ἐστὶ τὸ ἐχ 

τοῦ αὐτοῦ τὰ ἐναντία τμημάτων λόγον ἔχοντα ἀποτελεῖσϑαι, χαϑάπερ 

ἐναργῶς ἐδείχϑη. 

910 (44.) Ταῦτα μὲν οὖν χαὶ ἐν ἑτέροις ἀχριβώσομεν. ἀξιὴν δὲ χαὶ ἐχεῖνο 

μἢ παρησυχασϑῆναι" τὰ γὰρ λεγόμενα διχοτομήματα τριῶν ζῴων δίχα 29 

1. 2 χα(ταλημπτα) αχαταλημπτα ῬΔΡ 3. δεξιαν εὐωνυμαν ΡΔΡ διχαιότης 

ΔΒ 4 φρόνησις --- χαχία ὁπ). Α1} ἢ πάντα --- ἑτέρας οτῃ. 1, εἴδη πάντα ν 

πασιν Ρὰρ 9. πολυγόνα Ρὰρ ὠοτόχα ζωοτόχα οπ. (ἰ, ζωοτόχα ομ. 

9. 10 μαλαχὰ οοὐα, 12 εὐφυΐα ἀφυΐα ὰρ Α(ἰ: ἀφυΐα εὐφυΐα ἩΡ, εὐφυΐα 

Ἱεέρας Ρὰρ 12. 13 δύναμις ἀδυναμία οοὐά. 12 δ᾽ εἰ Ρὰρ 14. ἀπέρατ᾽ ϑ6Π 61}, 
απορατ ῬᾺΡ: ἀπέραστα (ἰ, ἀπέραντα σοίοτί ὁ οἵχ. Ῥὰρ τῶν οαι. ΗἸΡῚ 
15 ἑρμηνευτὴς ἑοαὰ. πραγμάτων Ρὰρ (Δίδῃρ): γραμμάτων οοὐβά. ἡμῶν οπι. 

ΑΒ 10 ἐχάστοτ᾽ 5οτίρδ5ῖ: ἔχαστον οσοἀά, ἀφϑόνως 5ογῖρ51: αφονως ΔΡ, 

ἀφανῶς ὁσοἀπ., ἐμφανῶς σοπὶ. ίδηρ. 18 τῶν] τὸ Ρ γνώρισμα ΑΒ 

19. οὗτός ἐστιν ὃν ΔΒ 20. αὑτοῦ Η": αὐτοῦ οοτοτὶ (Π 0 7) προιστάμενον "(ΓΗ ") 

21 ἐφ᾽ ἐν ΔΒ κενῇ ΠῊΡ εὕρημα οοπίοϊο {(ΡΔρ Ὁ) Μωυσεως ὕκὰρ: Μωσέως 
ΑΒῸΡ, Μωσέος Η 22. τοῦ τουτου Ρὰρ 25 ἐναργως εδειχϑη δρ: ὄναρ ἐδείχϑη 
(ΗΡ", οὖν παρεδείχϑη ΑΒΡΞ 24 αἷϊ. χαὶ ὁπι. Ρὰρ 25 ησυχασϑηναι ΡὰΡ 

20. 49,1 δέχα διαιρεϑέντων 5ουρ πὲ; ὄὅιχα αἱρεϑέντων ῥᾶρ, διαιρεϑέντων οοὐὰ, 
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. . ᾿ , ΕἸ ᾿ “" ᾿ 

διαιρεϑέντων ξξ ἐγένετο, ὡς ξἔβδομην τὸν τομέα εἶναι λόγον, διαστέλ- 
7 “ὺν ; λοντὰ τὰς τριάδας, μέσην αὐτὸν ἱδρυμένον. τὸ παραπλήσιόν μοι δοχεῖ 210 

σαφέστατα μεμηνῦσϑαι χαὶ ἐπὶ τῆς ἱερᾶς λυχνίας" δεδημιούργηται γὰρ 

ξξ χαλαμίσχους ἔχουσα, τρεῖς ἑχατέρωϑεν, ἑβδόμη δὲ αὐτὴ μέση, διαι- 

ὃ ροῦσα χαὶ διαχρίνουσα τὰς τριάδας. τορευτὴ γάρ ἐστι. τεχνιχὸν χαὶ 

δήχιμον ϑεῖον ἔργον, ἐξ ἑνὸς χρυσίου χαϑαροῦ (ἔχοά, 20, 80. 38, 13. 14}: 

τὸ γὰρ ἕν χαὶ μόνον χαὶ χαϑαρὸν ὄντως ἑβδομάδα τὴν ἀμήτορα γεγέν- 

γηχεν ἐξ ξαυτοῦ μόνου, μὴ προσχρησάμενον ὕλῃ τὸ παράπαν. χρυσὸν 5317 

ὃ᾽ οἵ ἐγχωμιάζοντες πολλὰ μὲν χαὶ ἄλλα λέγουσι τῶν εἰς ἔπαινον, δύο 

ι0 δὲ τὰ ἀνωτάτω, ἕν μέν, ὅτι ἰὸν οὐ παραδέχεται, ἕτερον δέ, ὅτι εἰς 

ὑμένας λεπτοτάτους ἀρραγὴς διαμένων ἐλαύνεταί τε χαὶ χεῖται. σύμ- 

βολὸν οὖν εἰχότως μείζονος φύσεως γέγονε, ἣ ταϑεῖσα χαὶ χεχυμένη 

χαὶ φθάσασα πάντῃ πλήρης ὅλη δι᾽ ὅλων ἐστίν, εὐαρμόστως χαὶ τὰ 

ἄλλα συνυφήνασα. περὶ τῆς προειρημένης λυχνίας ὃ τεχνίτης διαλεγό- 213 

5 μενὴὸς πάλιν φησίν, ὅτι, ἐχ τῶν χαλαμίσχων εἰσὶν οἱ βλαστοὶ ἐξέχοντες, 

τρεῖς ἑχατέρωϑεν, ἐξισούμενοι ἀλλήλοις" χαὶ τὰ λαμπάδια αὐτῶν, ἅ ἐστιν 

ἐπὶ τῶν ἄχρων, χαρυωτὰ ἐξ αὐτῶν: χαὶ τὰ ἀνθέμια ἐν αὐτοῖς, ἵν᾿ ὦσιν 

ἐπ᾿ αὐτῶν οἱ λύχνοι χαὶ τὸ ἀνθέμιον τὸ ἔβδομον ἐπ᾽ ἄχρου τοῦ λαμ- 
΄ 

παδίου ἐπὶ τῆς χορυφῆς ἄνωθεν, στερεὸν ὅλον χρυσοῦν: χαὶ ἑπτὰ 

χνους ἐπ᾿ αὐτῆς χρυσοῦς“ (Ἐχοά. 38, 1ῦ--- 11): ὥστε διὰ πολλῶν 319 

ἤδη κατασχευάζεσϑαι, ὅτι ἑξὰς εἰς δύο τριάδας ὑπὸ μέσου τοῦ ἑβδόμου 

λόγου δεήρηται, χαϑάπερ ἔχει νυνί’ πᾶσα γὰρ ἢ λυχνία σὺν τοῖς ὅὁλοσχε- 

ρεστάτοις μέρεσιν αὐτῆς, ἃ ἔξ ἐστιν, ἐπάγη, λαμπαδίων ἑπτά, ἀνϑεμίων 

ἑπτά, λύχνων ἑπτά. διαιροῦνται δὲ οἱ μὲν ξξιλύχνοι τῷ ἑβδόμῳ, τὰ δὲ 990 

1 λόγον εἶναι 1 2 αὐτὸν Ῥὰρ ΒΒ: αὑτὸν Δ, αὐτῶν ΠΡ ιδρυμενον ῬΔρ: 

ἰδρυσάμενον οὐδ, παραπλησὴν ῬᾺΡ ἀ αὐτὴ βοτίρβὶ: αὕτη οὐ, μέσην 

ΠΡ ἀ. ὃ διαχρίνουσα χαὶ διαιροῦσα ΔΒΠ ὃ εστιν Ρὰρ 1. ὃ γεγεννηχεν 

Ρὰρ: γεγέννηχε καὶ ΑΠΡ, γεγένηχε χαὶ 6} 8. εαυτὴῦυ ὰρ: αὑτοῦ Η", αὐτοῦ οοἰοτὶ 

μόνο θὰρΡ (Νίαηρ,.): χαὶ μόνου (μόνον Η) Ἄοοὐὰ. 9. τῶν] τὸν Ρ 10 ἕνα 

ΟσΡΗ! 12. οὖν οἵη, Ρὰρ γέγονε μείζονος φύσεως σοπή, ἐλαϑεῖσα οοηϊ. 

δίαηρ, 12. παντῆς Ρᾶρ, παντὶ ΘΗΠΡ 14. προειρημένης λυχνίας ΡΔρ: εἰρημένης 

λυχνίας ΒΟ, λυχνίας τῆς εἰρημένης ΗΡ 15. ὅτι οἴῃ. ὰρ 16 λαμπάδια Ῥὰρ 
ΛΒΡὲ; λαμπρὰ ΠΗΡ! αὐτῶν] αὐτοῖς (ἱ 11 ἀαναϑεμια 180 18 τὸ 

ἔβδομον ὁπ. ΔΒ ἄχρου ἩΠ: ἄχρον ΠΡ, ἄχρων ΑΒ, ἀνὼ ΡΔρ 19 ἐπὶ τῆς χορυ- 

φῆς ἀνωϑεν ῬΔΡ: ὁπ|. σοίοτὶ ζ΄ Ῥὰρ 20 αὐτῆς Βοτιρβὶ (οἵ, ρ. δ0,6): αὐ- 

τοῖς 80 δὲ οοάά. 21] δὴ αρ: ὠήϑη ςοάὰ, 22. λόγου] λύχνου οοπὶ. 

Μδησ. ἔχει νυνῇ ἐχείνη ὁοοπὶ. Μαπρ. πᾶσα] μέση σοηϊοίο 22, 28 νυνὶ --- 
ἐπάγη ονδπϊα ἴῃ θαΡ. σοττηρίο!α ἴπθββθ νἱδσοίαγ. ὁοτίρ σοποίίνὶ Ππ, 38, 24. πη παθοηὶ 

ὑπ ροηράδαπι (ν, αἱ ᾿ΐῃ, 2.2) 25) αναϑεμείων ἐδ 24. λύχνων ἑπτὰ οὁπι. Δ 

ῬΒΠοοΐΒ οροτα τοῦ. 1Π|. ΄ 4 



ηὸ ΡΗΙΠΟΝΙΒ 

" ᾿ Ω ΄ - ᾿ ᾿ ᾿ "" " ’ ΄ - 

ἀνϑέμια ὁμοίως τῷ μέσῳ χαὶ τὰ λαμπάδια τὸν αὐτὸν τρήπον ὑπὸ τοῦ 

ἑβδόμου χαὶ μέσου, οἱ δὲ ἕξ χαλαμίσχοι χαὶ οἱ ἐχπεφυχότες ἴσοι βλα- 

22] στοὶ ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦ | στελέχους τῆς ἑβδόμης. (42ῶ.) πολὺν δ᾽ ὄντα Ρ. ὅ01}. 

τὸν περὶ ἔχάστου λόγον ὑπερϑετέον εἰσαῦϑις. τοσοῦτο δὲ αὐτὸ μόνον 

ὑπομνηστέον, ὅτι τῆς χατ᾽ οὐρανὸν τῶν ἑπτὰ πλανήτων χορείας μίμημα 5 

229) ἐστιν ἢ ἱερὰ λυχνία χαὶ οἱ ἐπ᾽ αὐτῆς ἑπτὰ λύχνοι. πῶς; ἐρήσεταί τις 

ἴσως: ὅτι, φήσομεν, ὅνπερ τρόπον οἱ λύχνοι, οὕτως χαὶ τῶν πλανή- 

των ἕχαστηος φωσφορεῖ' λαμπρότατοι γὰρ ὄντες αὐγοειδεστάτας ἄχρι γῆς 

ἀποστέλλουσιν ἀχτῖνας, διαφερόντως δ᾽ ὃ μέσης τῶν ἕπτά, ἥλιος. 

298 μέσον δ᾽ αὐτὸν οὐ μόνην ἐπεὶ μέσην ἐπέχει χώραν, ὡς ἠξίωσαν τινες, 10 

χαλῶ, ἀλλ ὅτι χαὶ ϑεραπεύεσθϑαι χαὶ δορυφορεῖσϑαι πρὸς ὑπασπιζόντων 

ἑχατέρωϑεν ἀξιώματος ἕνεχα χαὶ μεγέϑους χαὶ ὠφελειῶν, ἃς τοῖς ἐπι- 

294 γείοις ἅπασι παρέχει, δίχαιος ἄλλως ἐστί, τὴν δὲ τῶν πλανήτων τά- 

ξιν ἄνθρωποι παγίως μὴ χατειληφότες --- τί δ᾽ ἄλλο τῶν χατ᾽ οὐρα- 

γὸν ἴσχυσαν χατανοῆσαι βεβαίως; --- εἰχοτολογοῦσιν, ἄριστα δ᾽ ἐμοὶ 15 

στοχάζεσθαι δηχοῦσιν οἱ τὴν μέσην ἀπονενεμηχύτες ἡλίῳ τάξιν, τρεῖς 

μὲν ὑπὲρ αὐτὸν χαὶ μετ᾽ αὐτὸν τοὺς ἴσους εἶναι λέγοντες, ὑπὲρ αὐτὸν 

μὲν φαίνοντα, φαέϑοντα, πυρόεντα, εἴῦ᾽ ἥλιον, μετ᾽ αὐτὸν δὲ στίλβοντα, 

ϑϑῦ φωσφύρον, τὴν ἀέρος γείτονα σελήνην. ἐπίγειον οὖν βουληϑεὶς ἀρχετύ- 

ποῦ τῆς χατ᾽ οὐρανὸν σφαίρας ἐπταφεγγοῦς μίμημα παρ᾽ ἡμῖν ὃ τεχ- 30 

νίτης γενέσθαι πάγχαλον ἔργον προσέταξε, τὴν λυχνίαν, δημιουργηϑῆναι. 

δέδειχται δὲ χαὶ ἢ πρὸς ψυχὴν ἐμφέρειχλ αὐτῆς" ψυχὴ γὰρ τριμερὴς 

μέν ἐστι, δίχα δὲ ἕκαστον τῶν μερῶν, ὡς ἐδείχϑη, τέμνεται, μοιρῶν 

1 αναϑεμεια ῬᾺρ μέσῳ] ϑω νοὶ μὼ Ρὰρ Ὡ, 8 δὲ ἕξ --- χαὶ οἱ οι. ( 
2. ἐβδόμης (λυχνίας) οοπὶ. Μδηρ. 4 τοσοῦτον Ὧ0 (ἱ ὃ τῆς] τῶν 

ΑΒ χατὰ τὸν ὰρ χορεῖας ΡΔΡ: πορείας (ἪΡ, οῃ, ΔΒ θ. ἐστιν οτι. (ἱ 

ἡ οὐν. Ῥὰρ οἱ ἑπτὰ λύχνοι ἐπ᾿ αὐτῆς οοὐα, ἐρήσεται ῬΔρΡ Ὑ;: εἰρήσεται 

οὐ. 1 ονπερ Ῥᾶρ: ὃν οοὐά, οὕτω ΔΒ 8 λαμπρότεροι οεοὐὰ. 
10 δὲ ουδὲ. ἐπεὶ Δρ, ἐπὶ (ἢ: ὅτι σοίθγὶ ὡς οἵη. Ρδρ 11 ϑερα- 

πεύεται χαὶ δορυφορεῖται ΑΒ 12 ἀπασιν "ᾺΡ διχαίως ΑΒΗῚΡ 

αλλως Ρὰρ (δίδῃρ.): ἀλλ᾽ ὡς εοὐά, ἐστιν Ρὰρ 13. 14 τάξιν οῃ. ΑΒ 

14. 1 παγίως -- λέγουσιν Δα. ΗΞ ΡΞ 14. χατ᾽ οὐἠά.: χατα τὸν "ᾺΡ 15 διανοῇ;- 

σαι εοὐα. εἰχοτολογοῦσιν 5ογί 5), εἰχοτολεγουσιν ῬΆΡ: εἰχότως λέγουσιν σοι, 

δὲ ἐμοὶ (ὑ, δέ μοι ΑΒῊΡ 10 δοχοῦσι στοχάζεσϑαι ΔΒ 10--18 τρεῖς οἱ μετ᾽ 
αὐτὸν χαὶ ὑπὲρ αὐτὸν φαίνονται ΓᾺΡ (σθί6 15. ΟἹ 3515) 11 λέγοντας (ἱ 

18 φαετοντα 10 19 ἀέρα 1 οὖν οὐ. ΠΡΡῚ 19. 30 ἀρχετυπου ὕΔρ 
(ΔΙ Δηᾳ.}: ἀρχέτυπον ΑΒΟΗΞΡ5, οἷα. ΠΙΡῚ 20. χατ᾽ οοἀά.: χατα τὸν ἴδρ 
1 ἔργον ον. Δρ 22 ἡ οἵῃ, ἊΡ 2 μέν οἵη. ἐοπα. ἐστιν 1 

ἑχάστων Ρὰρ (ἰ 



ΟΥΤΒ ΚΕΉ. ΙΝ. ΠΕ ῈΒ Ὁ1 

δὲ γενομένων ξξ ἕβδομος εἰχότως τομεὺς ἦν ἁπάντων ὁ ἱερὸς καὶ ϑεῖος 

λόγος. (46.) ἄξιον ὃὲ μηδ᾽ ἐχεῖνο παρησυχασϑῆναι" τριῶν ὄντων ἐν 230 

τοῖς ἁγίοις σχευῶν, λυχνίας, τραπέζης, ϑυμιατηρίου, τὸ μὲν ϑυμιατήριον 

εἰς τὴν ὑπὲρ τῶν στοιχείων εὐχαριστίαν ἀνάγεται, ὡς ἐδείχϑη πρότε- 

δ ρὴν, ἐπεὶ χαὶ αὐτὸ μοίρας ἔχει τῶν τεττάρων, γῆς μὲν τὰ ξύλα, ὕδατος 

ἣξ τὰ ἐπιϑυμιώμενα --- πρότερην γὰρ τηχόμενα εἰς λιβάδας αὖϑις ἄνα- 

λύεται ---, τὸν δὲ ἀτμὸν ἀέρος, πυρὸς δὲ τὸ ἐξαπτόμενον ---- χαὶ ἢ σύνϑεσις δὲ 

λιβανωτοῦ χαὶ γαλβάνης ὄνυχός τε χαὶ σταχτῆς (Εχοά. 80,34) τῶν στοι- 

χείων σύμβολον ---, ἢ δὲ τράπεζα εἰς τὴν ὑπὲρ τῶν ϑνητῶν ἀποτελεσ- 

τὸ μάτων εὐχαριστίαν --- ἄρτοι γὰρ χαὶ σπονδεῖα ἐπιτίθενται αὐτῇ (ΝΌμΩ. 4,7), 

οἷς ἀνάγχη χρῆσθαι τὰ τῆς τροφῆς δεόμενα ---, ἢ δὲ λυχνία εἰς τὴν ὑπὲρ 

» 05. τῶν χατ᾽ οὐρανὸν ἁπάντων, ἵνα μηδὲν μέρος τοῦ χύσμου | δίχην ἀχα- 

ριστίας ὄφλῃ, ἀλλ᾽ εἰδῶμεν ὅτι πάντα τὰ μέρη τὰ χατ᾽ αὐτὸν εὐὖχα- 

ριστεῖ, τὰ στοιχεῖα, τὰ ἀποτελέσματα, οὐ τὰ ἐπὶ γῆς μόνον, ἀλλὰ καὶ 

Ιῦ τὰ ἐν οὐρανῷ. (41.) ἄξιον δὲ σχέψασϑαι, διὰ τί τῆς τραπέζης χαὶ 321 

τοῦ ϑυμιατηρίου τὰ μέτρα δηλώσας τῆς λυχνίας οὐδὲν ἀνέγραψε' μή- 

ποτε ὃι ἐχεῖνο, ὅτι τὰ μὲν στοιχεῖα χαὶ τὰ ϑνητὰ ἀποτελέσματα, ὧν 

ἢ τράπεζα χαὶ τὸ ϑυμιατήριον σύμβολα, μεμέτρηται περατωϑέντα ὑπ᾽ 

οὐρανοῦ --- ἀεὶ γὰρ τὸ περιέχον τοῦ περιεχομένου μέτρον ---, ὃ δ᾽ 

0 οὐρανός, οὗ σύμβολόν ἐστιν ἢ λυχνία, ἀπειρομεγέϑης ἐστί. περιέχεται 398 

τὰρ ὑπ᾽ οὐδενὸς σώματης, οὔτε ἰσομεγέϑους αὐτῷ οὔτε ἀπείρου, ἀλλ᾽ 

οὐδ᾽ ὑπὸ χενοῦ χατὰ Μωυσῆν διὰ τὴν ἐν τῇ ἐχπυρώσει μυϑευομένην 

τερατοληγίαν" ἔστι δὲ ὥρης αὐτοῦ ὁ ἢξός, ἡνίοχος χαὶ χυβερνήτης αὖ- 

τοῦ. ὥσπερ οὖν ἀπερίληπτον τὸ ὅν, οὕτως χαὶ τὸ δριζόμενον ὑπ᾽ αὖ- 399 

Ι γνομενῶν γε] γεινομένων ὰρ (Ὁ) τομεὺς ὁοπίοϊο ὁ ΑΒΟΗΞ: οἷα. Ρὰρ 
ἩΡ' 2 μηδ᾽ Ρὰρ Η!: μὴ δὲ ΑΠΚΕῚ, μὴ ΠΡ 4 εὐχαριστιῶν (ἱ 
ἐς 5. πρότερον ὡς ἐδείχϑη Η ὃ χαὶ ἐπεὶ χαὶ (ἱ τεσσάρων οοὐὰ. 
᾿ αὖϑις οἵ, Βὰρ 8. τὴν Ρὰρ ΑἸ}: τὴν τῶν ΠΡ 10 ἄρτι (ὦ σπονδία 
ΠΗΡ 12 χατ᾽ οοπή.; χατὰ τὸν ΓᾺΡ δίχην οπι, ἢ! 19. οφλη ΡᾺρ 

( δησ.): ὀφείλει (ἰ, ὀφείλη σοἰθτὶ ἀλλὰ (ὦ εἰδωμεν αρ: εἴδομεν Ρ,, ἴδωμεν 

σρίρτὶ ρΡτα5. τὰ οἵ. ΔΒ τὰ χατ᾽ αὐτὸν Νδηρ.: τὰ χαϑ᾽ αὑτὸν οοἠά., χαϑ᾽ 

λ 
εαὐτὰ ΓᾺΡ 14 τὰ δὲ στοιχεῖα ΑἹ 18 σύμβολον Ἡ, σύμβο Ρ μεμέτρηται 

ποτίρδὶ: μὲν εἰρηταῖ Δ0Ρ., μεμέτρηνται οοάώ, ὑπ᾽ βογῖρβὶ: ὑπὲρ Ῥᾶρ, ὑπὸ τοῦ 

εοὐα, 20. αἷἱι. ἐστίν Ρὰρ ΠΡ 9] ὑπὸ Δ, απίθ ὑπ᾽ διά, οὔτε ν ισον μεγεϑοὺς 

Ρὰρ 21, 92. ἀλλ᾽ -- Μωυσῆν ἷσ ροβαΐ: ροβὲ σώματος ἰΐη. 21 Ῥὰρ, ροβὲ γὰρ ᾿ἰπ. 91 

τγάηβροβ, ΠΠΡῚ οἷ. ΔΒ 29. οὐδ᾽ οὐγ Π’ Μωσὴν (ΠΡ ἐχπυρώσει 

ΞογΙρ5!: πυρώσει Ρὰρ ΑΗ ΠΡ, πυργώσει (}Π|’ 28. ἐστιν ῬᾺΡ Ροβὶ ϑεὸς δα, 

χαὶ οοὐά, 29. 24. αὐτοῦ οτν, σοιά. 24. ἀπερίλημπτον ῬᾺΡ 
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ἤ9 ΡΗΙΠΟΝΙΒ 

τοῦ μέτροις τοῖς εἰς τὴν ἡμετέραν ἐπίνοιαν ἥχγυσιν οὐ μεμέτρηται, χαὶ 

τάχα ἐπεὶ χυχλοτερὴς ὧν χαὶ ἄχρως εἰς σφαῖραν ἀποτετορνευμένος μή- 

χοὺς χαὶ πλάτους οὐ μετέχει. 

280 (48.) Εἰπὼν οὖν τὰ πρέποντα περὶ τούτων ἐπιλέγει" «τὰ δὲ ὄρνεα 

οὐ διεῖλεν“ (θη. 15, 10), ὄρνεα χαλῶν τοὺς πτηνοὺς χαὶ πεφυχότας ὁ 

μετεωρηπολεῖν δύη λόγους, ἕνα μὲν ἀρχέτυπον {τὸν) ὑπὲρ ἡμᾶς, ἕτερον 

381 δὲ μίμημα τὸν χαϑ᾿ ἡμᾶς ὑπάρχοντα. χαλεῖ δὲ Μωυσῆς τὸν μὲν 

ὑπὲρ ἡμᾶς εἰχόνα ϑεοῦ, τὸν δὲ χαϑ' ἡμᾶς τῆς εἰχόνος ἐχμαγεῖον. 

»ἐποίησε“ 1ᾳ6ρ φησιν ,ὃ ϑεὸς τὸν ἀνϑρωπον“ οὐχὶ εἰχύνα ϑεοῦ, ἀλλὰ 

»χατ᾽ εἰχύνα“ (θη. 1, 21): ὥστε τὸν χαϑ᾽ ἔχαστον ἡμῶν νοῦν, ὃς δὴ 10 

χυρίως χαὶ πρὸς ἀλήϑειαν ἀνϑρωπός ἐστι, τρίτον εἶναι τύπον ἀπὸ τοῦ 

πεποιηχήτος, τὸν ὃὲ μέσον παράδειγμα μὲν τούτου, ἀπειχόνισμα δὲ 

299. ἐχείνηου. φύσει δὲ ἄτμητος ὃ ἡμέτερος γέγονε νοῦς. τὸ μὲν γὰρ ἄλο- 

γον ψυχῆς μέρος ἑξαχῇ διελὼν ὃ δημιουργὸς ἑπτὰ μοίρας εἰργάζετο, 

ὅρασιν, ἀχοήν, γεῦσιν. ὄσφρησιν, ἁφήν, φωνήν, γόνιμον, τὸ δὲ λογικόν, 16 

ὃ δὴ νοῦς ὠνομάσϑη, ἄσχιστον εἴασε χατὰ τὴν τοῦ παντὸς ὁμοιότητα 

23} οὐρανοῦ. χαὶ γὰρ ἐν τούτῳ λύγος ἔχει τὴν μὲν ἐξωτάτω χαὶ ἀπλανῆ 

σφαῖραν ἄτμητον φυλαχϑῆναι, τὴν δ᾽ ἐντὸς ἐξαχῇ τμηϑεῖσαν ἑπτὰ 

χύχλους τῶν λεγομένων πλανήτων ἀποτελέσαι. ὃ γάρ, οἶμαι, ἐν ἀν- 

ϑρώπῳ ψυχή, τοῦτο οὐρανὸς ἐν χύσμῳ. τὰς οὖν νοερὰς χαὶ λογιχὰς 90 

δύο φύσεις, τήν τε ἐν ἀνθρώπῳ γχαὶ τὴν ἐν τῷ παντί, συμβέβηχεν 

ὁλοχλήρους καὶ ἀδιαιρέτους εἶναι. διὸ λέγεται" ,τὰ δὲ ὄρνεα οὐ | διεῖλε.“ μ. δ00} 
μι. 

284 περιστερᾷ μὲν (οὖν) ὁ ἡμέτερος νοῦς, ἐπειδὴ τιϑασὸν χαὶ σύντροφον 

1 τοῖς οηϊ. (ἢ μετρεῖται οοὐα, 2 τάχα] καταγα Ῥᾶρ, τάλλα (ἃ ἐπεὶ] ἐπὶ 

Ῥὰρ (ΟἹ ἀποτετορευμένης οοὐά. ὃ. ὃ μετεωροπολεῖν πεφυχότας οοσὲ.. 

Ὁ τὸν αὐταὶ 1 Μωσῆς (ΟἸΡ 9. ἐποίησεν Ρὰρ οὐχε Ῥὰρ (θ᾽αῖιβ 

Ραάπβα δχοιβαίαγ): οὐχ οοὐά, ϑεοῦ οἴῃ. οοὐα, 10 ὃς] ὡς Ρὰρ 11 χαὶ 

πρὸς ἀλήϑειαν κυρίως ΑΒ ἐστὶν Ῥὰρ Η 13. γεγονεν ὰρ 14. εἐπτα 

Ρὰρν (αδηρ.): ἕξ οσοδά, εἰργάσατο ὁοοὐά. 12 ἀκοήν, γεῦσιν, ὄσφρησιν (ἰ: 

ὀσφρησιν, αἀχοὴην, γευσιν Ῥαρ, γεῦσιν, ἀχοήν, ὄσφρησιν οοίονί φωνήν, γόνι- 

μὴν ῬΔΡ (ὃ: γόνιμον, φωνήν ΠΡ, γόνιμον (οἴπ. φωνήν) ΑΒ δὲ] δη ὰρ 

10 ὠνόμασται " ἄσχετον ΟΤΠΡ 11 μὲν ο. ΑΒ ἐξωτάτω (Ὀη: 

ἐξωτάτην οοἀα., ανωτατὼ ὕὰρ (5ο. ν. 1)ὺ0 (οτγιδ. ἃ 22) 18 τὸν δὲ ὄντως 

εξαγη ἔλρ 1ἢ,. 20 ἀνθρώπῳ] ανϑρωπου Ῥὰρ, οὐρανῷ (ἱ 20 ψυχηι Ρὰρ 

21 δύο οἵη. ΑΒ τὴν ἐν οἵα. ΔῈ 22 δὲ οἴη. Ρὰρ διεῖλεν ὰρ 
25 οὖν δὐάϊαϊ τιϑασσὸν ΑΒῈ 

17 544. εἴ, Ρ]αϊοηΐ5 Τίπι. Ὁ (ἡ (ν0}. 1 ρ. 179,2), 



ΟΙΠ5 ΚΕΕ. ὈΓΙΝ. ΗΕΒῈΒ ΠῈ) 

ἡμῖν ἐστι τὸ ζῷον, εἰχάζεται, τῷ δὲ τούτου παραδεΐγματι ἢ τρυγών" 

ὁ γὰρ ϑεοῦ λύγος φιλέρημος χαὶ μονωτιχύς, ἐν ὄχλῳ τῷ τῶν γεγονότων 

χαὶ φϑαρησομένων οὐχὶ φυρόμενος. αλλ'͵΄α ἄνω φοιτᾶν εἰθισμένος ἀεὶ 

χαὶ ἑνὶ ὀπαδὸς εἶναι μόνῳ μεμελετηχώς. ἄτμητοι μὲν οὖν αἱ δύο φύ- ᾿ ῷ μ ᾿ μξεμξ Ξ 'χῶς, τι μιξ " Ῥ' 

ως ΄ Ὁ" -.- Ὁ ᾿ ,’ φ ᾽ν ΄ - - , [ δ σεῖς, ἥ τε ἐν ἡμῖν τοῦ λογισμοῦ χαὶ ἢ ὑπὲρ ἡμᾶς τοῦ ϑείου λόγου, 
Ψ - ᾿ " - ᾿ ᾿ 4 

ἄτμητοι δὲ οὖσαι μυρία ἄλλα τέμνουσιν. ὅ τε γὰρ ϑεῖος λόγος τὰ ἐν 385 
“-- , » ν᾿ “ ᾿΄ ᾿ ΄ -" "Ὁ 3 - 

τῇ φύσει διεῖλε χαὶ διένειμε πάντα, ὅ τε ἡμέτερος νοῦς, ἅττ᾽ ἂν πα- 

ραλάβῃ νοητῶς πράγματά τε χαὶ σώματα, εἰς ἀπειράχις ἄπειρα διαιρεῖ 

μέρη χαὶ τέμνων οὐδέποτε λήγει. τοῦτο ὃὲ συμβαίνει διὰ τὴν πρὸς 930 

10 τὸν ποιητὴν χαὶ πατέρα τῶν ὅλων ἐμφέρειαν. τὸ γὰρ θεῖον ἀμιγές, 

ἄχρατον, ἀμερέστατον ὑπάρχον ἅπαντι τῷ χύσμῳ γέγονεν αἴτιον μίξεως, 

χρήσεως, διαιρέσεως, πολυμερείας" ὥστε εἰχύτως χαὶ τὰ ὁμοιωθϑέντα, 

νηῦς τε ὁ ἐν ἡμῖν χαὶ ὁ ὑπὲρ ἡμᾶς, ἀμερεῖς χαὶ ἄτμητοι ὑπάρχοντες 

διαιρεῖν χαὶ διαχρίνειν ἔχαστα τῶν ὄντων ἐρρωμένως δυνήσονται. 

τῷ ὡξ “1 1ϑ (49.) Λαλήσας οὖν περὶ τῶν ἀτμήτων χαὶ ἀδιαιρέτων ὀρνέων φησὶν 

ἑξῆς" οχατέβη δὲ ὄρνεα ἐπὶ τὰ σώματα. τὰ διχοτομήματα“ ((οη. 10,11), 

ὁμωνυμίᾳ μὲν χρησάμενος, τὴν δὲ πραγματιχὴν διαμάχην ἐναργέστατα 

τοῖς δρᾶν δυναμένοις διασυνιστάς᾽ παρὰ φύσιν γάρ ἐστι τὸ χαταβαίνειν 

ὄρνεα, τοῦ μετεωροπολεῖν ἕνεχα πτερωϑέντα. χαϑάπερ γὰρ τοῖς χερ- 238 

0. σαίοις οἰχειύτατον χωρίον 1 χαὶ μάλιστα τοῖς ἑρπετοῖς, ἃ μηδ᾽ ὑπὲρ 

αὐτῆς ἰλυσπώμενα ἀνέχεται, φωλεοὺς δὲ χαὶ χαταδύσεις ζητεῖ τὸν ἄνω 

χῶρον ἀποδιδράσχοντα διὰ τὴν πρὸς τὰ χάτω συγγένειαν, τὸν αὐτὸν 

τρόπον χαὶ τοῖς πτηνοῖς ὃ ἀὴρ ἐνδιαίτημα οἰχεῖον, χούφοις διὰ τὴν 

πτέρωσιν ὃ φύσει χοῦφος. ὅταν οὖν τὰ ἀεροπόρα αἰθϑεροβατεῖν ὀφείλοντα 

35. χαταβαίνῃ, πρὸς χέρσον ἀφιχνούμενα τῷ χατὰ φύσιν ἀδυνατεῖ χρῆσϑαι 

βίῳ, τοὐναντίον δὲ Μωυσῆς χαὶ ὅσα τῶν ἑρπετῶν ἄνω δύναται πηδᾶν 339 

οὗ μετρίως ἀποδέχεται" φησὶ γοῦν" ταῦτα φαάγεσῦξ ἀπὸ τῶν ἑρπετῶν 
- -- - ΞῈ. ἃ μ᾿ ΄“ ν ᾿ 4 ἘΞΕ, - 

τῶν πεέτεινων, α πηρξυεται ἐπὶ τεσσάρων, ν» εγξ' σχέλη ανωτερῳ τῶν 

1 ζῷον] ζώσω ἃ, γμοβὲ ζῷον δά. ὁ δὲ ϑεῖος ὑπὲρ ἡμᾶς ΑΠΡ: δὲ τῷ ἰγάμβ}. 

ἈΒΡ5 2 ϑεὸς ΑΒ τῷ οἵη. οοὐά. γεγονότων Ρὰρ: γινομένων ΠΡ, 

Ἱκνομένων σρίοτὶ ἅ μόνῳ οἵα. οοεα, ὅ. δῖ. ἡ οἴη. Υ διένειμε] διέχρινε 

(οπΐ, δηρ. ἅττα Δ, ἅττα Β: ἅτε (ΠΡ, α Ρὰρ 8 σώματα] νοήματα ΔΒ 

3. τὴν] τὸν ῬΔρ (ὦ 11 ροβὶ ἄχρατον διά, χαὶ ν 12 διερίεσγεως Δ: οἴη. 

τοὐά. 10 ὀρνέων (ἰ διχοτομήματα ὕΔρ: διχοτομηϑέντα εὐ, 

11 ὁμώνυμα ἢ 18 διανιστάς ΑΙ" ἐστιν ΡΔΡ 20 γι Ῥὰρ 
τοῖς οἵη. ῬΔρ ὑπὲρ) ἐπὶ ὁοοπ]. Μίδηρ. 22) ἀποδιδράσχοντας ΑὉ τὰ] 

τὸ ὁ 25) πετεινοῖς σοι ἃ, 24. περαίωσιν ΔΒ 20 τὸ εναντίον Ρὰρ 

Μωσῆς ΠΡ δύνανται ἃ 21 φαγεται Ρὰρ 28 τέσταρα ΑΡΟΡ, δ΄ ἡ 



ῃ4 ΡΗΙΚΟΝΙΒ 

᾿Ν ποδῶν, ὥστε πηδᾶν ἐν αὐτοῖς ἀπὸ τῆς γῆς“ ([μον. 11.231). ταῦτα ὃ 

ἐστὶ σύμβολα ψυχῶν, ὅσαι τρύπον ἑρπετῶν προσερριζωμέναι τῷ τηίΐνῳ 

σώματι χαϑαρϑεῖσαι μετεωροπολεῖν ἰσχύουσιν, οὐρανὸν ἀντιχαταλλαξά- 

340 μεναι Ἰῆς χαὶ φϑορᾶς ἀϑανασίαν. πάσης οὖν βαρυδαιμονίας ἀναπεπλῖῆ,- 

σϑαι νομιστέον ἐχείνας, αἵτινες ἐν ἀέρι καὶ αἰϑέρι τῷ χαϑαρωτάτῳ τρα- ὃ 

φεῖσαι μετανέστησαν τὸν ϑείων ἀγαϑῶν χόρον οὐ | δυνηϑεῖσαι φέρειν ν. 501 Ν, 

ἐπὶ τὸ ϑνητῶν χαὶ χαχῶν χωρίον γῆν. ἐπιφοιτῶσι δ᾽ ἔννοιαι μυρίαι 

περὶ μυρίων πραγμάτων ὅσων, αἵ μὲν ἐχούσιοι, αἴ δὲ χατ᾽ ἀγνοιαν, 

24] οὐδὲν διαφέρουσαι πτηνῶν, αἷς τὰ χατιόντα ἐξωμοίωσεν ὄρνεχλ. τῶν δὲ 

ἐννοιῶν ἣ μὲν ἄνω φορὰ τὴν ἀμείνω τάξιν ἔλαχε συνοδοιπορούσης 10 

ἀρετῆς τῆς πρὸς τὸν ϑεῖον χαὶ οὐράνιον χορὴν ἀγούσης, τὴν χείρω δὲ 

ἢ χάτω χαχίας ἀφηγουμένης χαὶ ἀντισπώσης βία. δηλοῖ δὲ χαὶ τὰ 

ὀνόματα οὐχ ἥχιστα τὴν τῶν τόπων ἐναντιότητα. ἀρετὴ μὲν γὰρ οὐ 

μόνον παρὰ τὴν αἵρεσιν ὠνομάσϑη, ἀλλὰ χαὶ παρὰ τὴν ἄρσιν --- αἴρε- 

ται γὰρ χαὶ μετεωρίζεται διὰ τὸ αἰεὶ τῶν ὀλυμπίων ἐρᾶν ---, χαχία δὲ 16 

ἀπὸ τοῦ χάτω χεχωρηχέναι χαὶ χαταπίπτειν τοὺς χρωμένους αὐτῇ βιά- 

945 ζεσθαι. τὰ 1οῦν πολέμια τῆς ψυχῆς ἐννοήματα ἐπιποτώμενα χαὶ ἐπι- 

φοιτῶντα χάτεισι μὲν αὐτά, χαταβάλλει ὃὲ χαὶ τὴν διάνοιαν αἰσχρῶς 

ἐπιφερόμενα σώμασι χαὶ πράγμασιν αἰσϑητοῖς οὐ νοητοῖς, ἀτελέσιν οὐχ 

δλοχλήροις, ἐφθαρμένοις οὐχὶ τοῖς ζῶσιν. οὐ γὰρ μόνον σώμασιν, 30 

ἀλλὰ χαὶ σωμάτων δίχα διαιρεϑέντων τμήμασιν ἐπιφοιτᾷ: τὰ δ᾽ οὕτως 

διαιρεϑέντα ἀμήχανον ἁρμονίαν δέξασϑαι χαὶ ἕνωσιν, τῶν πνευματιχῶν 

948 τύνων, οἷ συμφυέστατος δεσμὸς ἦσαν, διακοπέντων, (00.) εἰσηγεῖται 

1 ἀπὸ] ἐπὶ ἐοπίοῖο τῆς οι. εοὐά. δὲ α ἢ εστιν ΡΔρ ὅσα ΠΡ 
τρόποις ΑΒ προσερριζιομένα ΠῚ ΡῚ 4 φὕοραν Ῥὰρ πόσης οοπίοῖο 

ἅ. ὃ ἀναπεπληρῶσϑαι οοὐα, 6. τὸν ϑειων αγαϑων χορὸν ὰρ: τὸν χόρον τῶν ϑείων 

ἀγαϑῶν οοὐά, Ἵ ϑνητὸν ΔΒ καχὸν ΑΒΠ’ ἐπιφυτωσιν ΡὰρΡ 

δὲ οοὐά, ἔνιαι 1, 8 ὅσον ΔΒ χατὰ σοι, Ροδί ἄγνοιαν δᾷά, αἵ 1 
9. οὐδὲ Η! διαφέρουσι ΒῈῸΗΡ 10 ἐλαχεν Ῥὰρ 11 τῆς Η3 (Ραρῦ): καὶ τὴν 
οοἰοτὶ τὸν ϑεῖον χαὶ οὐράνιον χορὸν δοη]ρδὶ: (τὴων ϑείων ουρανιί(ω)ν χορὸν Ῥὰρ, 
τὸν οὐρανὸν χαὶ ϑεῖον χῶρον οὐδ. 11. 12 τὴν χείρω δὲ ἡ οο(ά.: γειρω ὃε τὴν 
Ῥαρ, τὴν δὲ χείρω ἡ ϑοΠ6}} 12, 18 χαὶ ἀντισπώσης --- ἐναντιότητα οτχ. Δ 

14 ρτῖιιβ παρὰ] περὶ Η!Ὶ ἀλλὰ --- ἄρσιν οἴη. ᾽ὰὰρ ΘΠἬΡῚ τὴν ἄρσιν ΑΔ} τὴν 

ἄρσην ΠΡ", τὸ αἴρεσθαι ν 1ὃ γὰρ οι. ( ἀεὶ οὐ. 11 γοῦν πολέμια ΑΒ: 

πολεμία οὖν ΡΔρ 6, πολέμια ΗΤΡ, γὰρ πολέμια Π' ἐννοήματα οη). 1 ἐπιπω- 
τωμενα Ῥδρ: ἐπιπτώμενα (), ἐπισπώμενα ΠΡ. ἐπιπετόμενα ΑΒ 11. 18 μοβὶ ἐπι- 

φοιτῶντα αὐά. ἐννοήματα Η!, νοήματα 1’ 18,19 σώμασιν αἰσχρῶς (αἰσχροῖς [) ἐπι- 

φερόμενα (ἐπιφυρόμενα Α) οοὐα, 19 σώμασι χαὶ δογίρθῖ: σώμασιν οὐ Ρὰρ ΑΒ6Ρ.(Π)), 
οὗ ἀθ], ΠΗ 19. 20 οὐχ ὁλοχλήρους ἃ 20 τοῖς [οτγί, ἀο]. 21 ροβὶ σωμάτων 

αἰ, τῶν Υ ὃε Ῥὰρ 22 ἁρμονίαν ἀμήχανον οὐάά. 



“ἢ 
4σι ΤΠ5 ΒΕ, ὈΙΥ. ΗΕΒΕ8 

δὲ γνώμην ἀληθεστάτην διδάσχων, ὅτι διχαιοσύνη μὲν χαὶ πᾶσα ἀρετὴ 

ψυχῆς, ἀδιχία δὲ χαὶ πᾶσα χαχία σώματος ἐρῶσι, χαὶ ὅτι τὰ τῷ ἑτέρῳ φῦλα 

τῷ ἑτέρῳ πάντως ἐχϑρά ἐστι, χαϑὰ χαὶ νῦν" αἰνιττόμενος γὰρ τοὺς ψυχῆς 

πολεμίγυς ὄρνεα εἰσήγαγε γλιχόμενα ἐμπλέχεσθαι χαὶ ἐμφύεσϑαι σώμασι 

ὅ χαὶ σαρχῶν ἐμφορεῖσθαι, ὧν τὰς ἐφόδους χαὶ ἐπιδρομὰς ἐπισχεῖν βου- 

ληϑεὶς ὁ ἀστεῖος λέγεται αὐτοῖς συγχαϑίσαι (6 6η. 15,11), οἷα πρόεδρός 

τις ἢ πρόβουλος ὦν. ἐπειδὴ τὰρ χαὶ τὰ οἰχεῖα ὑπὸ ἐμφυλίου στάσεως 344 

διειστήχει χαὶ τὰ ἐχϑρὰ στίφη διεφέρετο, βουλὴν ἁπάντων συναγαγὼν 

᾿ἐσχόπει περὶ τῶν διαφόρων, ἵν᾽, εἰ δύναιτο, πειϑοῖ χρώμενος χαὶ τὸν 

10 ξενιχὸν πόλεμον χαταλύσαι χαὶ τὴν ἐμφύλιον ταραχὴν ἀνέλοι. τοὺς μὲν 

Ἰὰρ ὥσπερ νέφος ἐπιρράξαντας ἀχαταλλάχτως ἔχοντας λυσιτελὲς ἣν 

ἀποσχεδάσαι, τοῖς δὲ τὴν παλαιὰν συγγένειαν οἰχειώσασϑαι. δυσμενεῖς 345 

μὲν οὖν ἄσπονδοι χαὶ ἀχατάλλαχτοι Ἰράφονται ψυχῆς ἀφροσύναι χαὶ 

ἀχολασίαι δειλίαι τε χαὶ ἀδιχίαι χαὶ ὅσαι ἄλλαι ἐχ πλεοναζούσης ὁρμῆς 

ι5. εἰώϑασι φύεσθαι ἄλογοι ἐπιθυμίαι, σχιρτῶσαι χαὶ ἀπαυχενίζουσαι χαὶ 

ΒΜ, τὸν εὐθὺν δρόμον τῆς διανοίας ἐπέχουσαι, πολλάχις [δὲ χαὶ τὸ σύμπαν 

αὐτῆς σχῆμα σπαραάττουσαί τε χαὶ χαταβάλλουσαι. τὰ δὲ τῶν ἐνσπόν- 340 

ὅων εἶναι δυναμένων προσχρούσματα τοιαῦτα ἐστιν, ὁποίας εἶναι συμ- 

βέβηχε τὰς σοφιστῶν δογματιχὰς ἔριδας" ἦ μὲν γὰρ πρὸς ἕν ἀπονεύουσι 
3) τέλος, ϑεωρίαν τῶν τῆς φύσεως πραγμάτων, λέγοιντ᾽ ἂν εἶναι φίλοι, ἡ 

δ᾽ οὐχ ὁμογνωμονοῦσιν ἐν ταῖς χατὰ μέρος ζητήσεσιν, ἐμφυλίῳ στάσει 

χρῆσϑαι, ὥσπερ οἱ ἀγένητον εἶναι λέγοντες τὸ πᾶν τοῖς γένεσιν εἰση- 

γουμένοις αὐτοῦ, χαὶ πάλιν οἵ φϑαρήσεσϑαι τοῖς φϑαρτὸν μὲν εἶναι 

ἱ ἀναδιδάσχων ΑΟΘΡ 2 ἐρωσιν ΡΔὰρ ὃ αἰσχρὰ ἃ ἐστιν Ῥὰρ γὰρ 
τοὺς ὁπ, ΑΒ τῆς ψυχῆς οὐσά, 4 πολεμίους Ρὰρ ἃ (δημ.): πολέμους 
εοὐα. εἰσηγαγεν ῬᾺΡ ἐμφύρεσϑαι Β σωμασιν Δρ, σώματος (1Ὲ} 
ὑ συγχαϑίσαι εχ ΠᾺΧΧ Μαηρ.: ἐγχαϑίσαι Ῥὰρ οἱ οοὐβά, ἰ πρόβολος ἢ ὃ διι- 
στήχει Ρὰρ ὦ, σοτγ, ἴῃ διστηχει ΡΔΡ ἁπάντων) ἁπάντων ἀμείνω ἡ, ἀμείνω 5. 

5. ΡΞ συναγωγὸν ἴ᾿, 9 τῶν οῃ, Ρ ἵνα οοὐὰ, 10 χαταλύση Ρ 

ἀνέλος Β: ἀνελεῖν Ρὰρ ΟἿ, ἀνέλη ΔΡ 11 επιρραξαντας Ρὰρ (Ταγη.}: ἐπὶ ((υτὼ 
τλβ. Ὁ ππ|- Ρὺ πάντας ΑὮΡΞ, ἐπιπράξαντας Ο΄, ἐπεὶ πράξαντας 1{ (564. πρ 5εγ, Π5) 

132 τοῖς) ἀστοῖς ὁοπί. Μδηρ. 1Ὁ ἄσπονδοι χαὶ ἴῃ πηρ. δι, ᾿Ξ 14 δειλίαι -- 
ἀδιχίαι οἵη. ὦ ἐκ ῬΔρ: ἐπὶ οοαα, 1 ἀποχενιζουσαι Ῥὰρ 11 σχῆμα) 

ὄγημα ἑοηΐ. Μαησ. 18 εἶναι οἴῃ, ν, Ροβὲ εἶναι 44. δοχούντων ΒΦΡ,, δοχοῦντα 
ΑΒ' δυνάμεων οοαά, τοιαῦτ᾽ ΠΡ οἵας οοάά, 19 τὰς 
Ῥὰρ Ρ; τὰς τῶν ΑΒΟῊ ἢ ΑΒ: οἱ Ρϑρ, εἰ ΠΘΠΠΡ απονευουσι θὰρ (Μαῃσ.): 
ἀποπνέουσι σοὐὰ. 20 ϑεωρίας Ρ λεγοιτ᾽ Γὰρ (ἰ εἶναι οἵη. ΔΒ 
ἡ ΑΒ: οἱ Ρὰρ (, εἰ ΗΡ 21 δ τ᾽ 6 ομογνομονουσι Ῥὰρ 

τήτήσεσι Ρὰρ 22 ἀγέννητον ΑΒΟ0],! 2 οἵ οὗ, ΑΠΡΞ τοῖς} 
τὸ (ὦ 



ὃθ ΡΗΙΚΟΝΙΒ 

φύσει, μηδέποτε δὲ φϑαρησόμενον διὰ τὸ χραταιοτέρῳ δεσμῷ, τῇ τοῦ 

πεποιηχύτος βουλήσει, συνέχεσϑαι, χαὶ οἱ μηδὲν εἶναι ὁμολογοῦντες ἀλλὰ 

πάντα γίνεσϑαι τοῖς ὑπολαμβάνουσι τἀναντία, χαὶ οἱ πάντων χρημάτων 

ἄνθρωπον μέτρον εἶναι διεξιόντες τοῖς τὰ αἰσϑήσεως χαὶ τὰ διανοίας 

χριτήρια συγχέουσι, χαὶ συνόλως οἱ πάντα ἀχατάληπτα εἰσηγούμενοι ὃ 

τς ΡΟΝ “1 τοῖς γνωρίζεσθαι πάμπολλα φαάσχηυσιν. χαὶ ἥλιος μέντοι χαὶ σελήνη 

χαὶ ὃ σύμπας οὐρανός, γῇ τε χαὶ ἀὴρ χαὶ ὕδωρ, τά τε ἐξ αὐτῶν σχεδὸν 

πάντα τοῖς σχεπτιχοῖς ἔριδας χαὶ φιλονειχίας παρεσχήχασιν, οὐσίας χαὶ 
΄ ΄ μὰ ᾿ " ι , Ψ » { ᾿ 

ποιότητας, μεταβολάς τε αὖ χαὶ τροπὰς χαὶ γενέσεις, ἔτι δὲ φϑορὰς 

αὐτῶν ἀναζητοῦσιν" μεγέϑους τε πέρι χαὶ χινήσεως τῶν χατ᾽ οὐρανὸν 10 

οὐ πάρεργον ποιούμενοι τὴν ἔρευναν ἑτεροδοζοῦσιν οὐ συμφερόμενοι, 

μέχρις ἄν ὁ μαιευτιχὴὸς ὁμοῦ χαὶ διχαστιχὺς ἀνὴρ συγχαϑίσας ϑεάσηται 

τὰ τῆς ἑχάστου γεννήματα ψυχῆς χαὶ τὰ μὲν οὐχ ἄξια τροφῆς ἀπορ- 

ρίψῃ, τὰ δ᾽ ἐπιτήδεια διασώσῃ χαὶ προνοίας τῆς ἀρμοττούσης ἀξιώσῃ. 

848 τὰ δὲ χατὰ τὴν φιλοσοφίαν μεστὰ διαφωνίας γέγονε τὸν πιθανὸν χαὶ 15 

στοχαστιχὸν νοῦν τῆς ἀληϑείας ἀποδιδρασχηύσης" τὸ γὰρ δυσεύρετον χαὶ 

δυσϑήρατον αὐτῆς τὰς λογιχάς, ὡς οἶμαι, στάσεις ἐγέννησε. 

249 (81.) ,Περὶ δὲ ἡλίου“ φησί δυσμὰς ἔχστασις ἐπέπεσεν τῷ 

᾿Αβραάμ, χαὶ ἰδοὺ φόβος σχοτεινὸς μέγας ἐπιπίπτει αὐτῷ “ (6 οη.1Ὁ. 13). ἷ μ. ; ᾿ " 

ἔχστασις ἢ μέν ἐστι λύττα μανιώδης παράνοιαν ἐμποιοῦσα χατὰ Ἰῆρας ἢ 

ἢ μελαγχολίαν ἤ τινα δὁμοιότροπον ἄλλην αἰτίαν, ἢ δὲ σφοδρὰ χατά- 

1 διὰ τὸ (τῷ (0) οοὐὰ.: ὃιο καὶ Ρὰρ χραταιοτέρῳ ΑΒΠ": χρατεωτερὼ δρ, χραταιω- 
τέρω (ἰ, χραταιότερον ΠῚ τὰπὶ ἐμφαίνοντος χαὶ πάλιν δα. Ῥ, βραῖίατῃ ἰὼ ἢ 

8 τὰ ἐναντία οοἰἰά. ὃ συνχεουσι Ῥὰρ: συνέχουσι σοι. αχαταλημπτ 
Ρὰρ (εισηγουμε͵)νοις ὰρ ὃ φάσχουσι ὁοὐὰ. ὦ ρυῖι5 τε οι, ἁ, γῆ 

τε οἵη. Ἴ. ὃ εξ αὐτῶν σχεῦον παντὰ Ρᾶρ: ἐπ᾽ αὐτῶν πάντα οοὐα, 8 φι- 

λονιχίας ΡὰᾺΡ παρεσχτγκασιν ᾿ΔΡ 9. αὖ οἴ. ὰρ δὲ Ρᾶρ: τε ΑΒΕ ΠΡ, τε 
χαὶ ΠΡ’ 10 ἀναζητοῦσι ΟΡ χατὰα τὸν οὐρανὸν Ρὰρ 11 ἐραυναν Ρὰρ 

ἑτεροδοξοῦσι χαὶ συμφερύμενοι ΑΒ 12 μεχρι Ῥὰρ ο Ῥαρ: οἴη. οοὐα, 

Ροϑὲ μαιευτιχὸς δα, ἀνὴρ ΠΠΡ, τις ἀνὴρ ΔΒ ὁμοῦ σού: νομὸς Ῥὰρ 

ανὴρ Ῥὰρ: οι. οοὐά, (οἵ. δά ᾿ἰπ. 12) 159 γένη μετὰ (ἐ 12. 14. ἀπορρί- 

ψει ἃ 14 δὲ εοἀὰ. διασώσει ΑΙ 1 τὴν οἵα. οοὐι!. μεστὰ οἴῃ. 

ΕΙΡ! μετὰ ἀδιαφωνίας (ὦ 10 στοχαστὴν ΗΡ ἀποδιδασκούσης (ἱ 

γὰρ οι. ἢ} 11 αὐτῆς οη). ἡ τὰς λογιχάς οἵα, ἕο}. ὡς Ρὰρ: ὥς γε εοὐθι, 
18 φησί οτῃ. ἑοοὐ. Ν ὄυσμαις Ρὰρ ἐπέπεσεν 8ογῖρεὶ: ἐπεστησεν θὰ, ἔπεσεν 

οοὐἶα, Ν τωι Ρδρ: ἐπὶ ὁοοσ. Ν 30 ἐστιν ὰ 0 Ροβί μανιώδης δάά, καὶ 
ΑΒ παροινίαν Ν ἐμποιοῦσαν (ἰ 21 ἄλλην ὁοπη. ΔῈ 

1. 2 Ριωιοπὶβ Τί. μΡ. 41 Β, 18 --οτ, περὶ -α χρῆται Ν᾽ [ο]. 108», 
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Δ Ν, πληξις ἐπὶ τοῖς ἐξαπιναίως χαὶ ἀπροσδοχήτως [ συμβαίνειν εἰωϑόσιν, ἢ 

ὃξ ἠρεμία διανοίας, εἰ δὴ πέφυχέ ποτε ἡσυχάζειν, ἢ δὲ πασῶν ἀρίστη 

ἔνϑεος χατοχωχή τε χαὶ μανία, ἡ τὸ προφητιχὴν γένος χρῆται. τῆς μὲν 300 

οὖν πρώτης ἐν ταῖς (ἐν) Ἐπινομίδι ραφείσαις ἀραῖς διαμέμνηται --- 
ὧν παραπληξίαν γάρ φησι χαὶ ἀορασίαν χαὶ ἔχστασιν διανοίας χαταλήψε- 

σϑαι τοὺς ἀσεβοῦντας, ὡς μηδὲν διοίσειν τυφλῶν ἐν μεσημβρίᾳ χαϑά- 

περ ἐν βαϑεῖ σχότῳ Ψψηλαφώντων (Ποῖ. 28,28,29) ---, τῆς δὲ δευτέ- 20] 

ῥᾷς πολλαχοῦ --- ἐξέστη“ 1ζ6ρ φησιν Ἰσαὰχ ἔχστασιν μεγάλην, χαὶ 

εἶπε᾽ τίς οὖν ὁ ϑηρεύσας μοι ϑήραν χαὶ ἐνεγχών μοι, χαὶ ἔφαγον ἀπὸ 

ιὸ πάντων πρὸ τοῦ σὲ ἐλθεῖν, χαὶ εὐλύόγησα αὐτόν : χαὶ εὐλογημένος ἔστω“ 

(θη. 231,33), χαὶ ἐπὶ τοῦ Ἰαχὼβ ἀπιστοῦντος τοῖς λέγουσιν, ὅτι ζῇ 

Ἰωσὴφ καὶ ἄρχει πάσης Ἰῆς Αἰγύπτου“. ἐξέστη“ 160. φησι, τῇ δια- 
νοία, οὐ γὰρ ἐπίστευσεν αὐτοῖς“ (6 6η.45,26), χαὶ ἐν ᾿ Βξαγωγῇ χατὰ τὴν 

ἐχχλησίαν" τὸ γὰρ ὄρος“ φησί «τὸ Σινὰ ἐχαπνίζετο ὅλην διὰ τὸ χαταβε- 

ῷ βηχέναι τὸν ϑεὸν ἐπ᾽ αὐτὸ ἐν πυρί, καὶ ἀνέβαινεν ὃ χαπνὸς ὡσεὶ ἀτμὶς 

χαμίνου" χαὶ ἐξέστη πᾶς ὁ λαὸς σφόδρα“ (Εχοά. 19,18), χαὶ ἐν τῷ 

Λευιτιχῷ χατὰ τὴν τῶν ἱερῶν τελείωσιν ἡμέρα τῇ ὀγδόῃ, ὁπότε , ἐξ- 

ἡλὺῦς πῦρ ἀπ᾽ οὐρανοῦ καὶ χατέφαγε τὰ ἐπὶ τοῦ ϑυσιαστηρίου, τά τε 

ἡλοχαυτώματα χαὶ τὰ στέατα“. λέγεται γὰρ εὐθύς: οχαὶ εἶδε 

Ὁ πᾶς ὁ λαὸς χαὶ ἐξέστη, χαὶ ἔπεσαν ἐπὶ πρόσωπον“ (1μον. 9,24)" 

ἢ γὰρ τοιαύτη ἔχστασις πτόησιν χαὶ δεινὴν χατάπληξιν ἐμποιεῖ --- 

(ἀλλ οὐχ ἄξιον ϑαυμάσαι χαὶ ἐπὶ τοῦ ᾿Ησαῦ, ὅτι εἰδὼς χυνηγεῖν 359 

Ἰ ἀπροδοχητος ῬΔΡ εἰωϑασιν Τὰ 0 2 εἰ δὴ 5ογίρδὶ: εἰ δε Ρὰρ, ἐπειδὴ οοἥά., 

ἐπεὶ Ν πεφυχεν ποτε ἴὰρ, πέφυχεν (ὁπ). ποτε) ΗΡ! ἢ χατοχοχὴ τε χαὶι 

α 

Ῥὰρ: χατοχὴ καὶ μανία Ν, χατοχωτήχη τ (ἱ, χατοχωτιχή τε ΗΡ, χατοχωτέρα τε ΑΙ} 

4 ἐν δάαϊαὶ ἐπινομέσι ὃ φησιν Ρὰρ ὃ. ὃ χαταλημψεσϑαι Ῥὰὰρ 

9 εἶπεν ΡὰᾺρ 10 ἔστω Ῥὰρ (ἐ; ἔσται οοἰθτγὶ 12 γῆς οι. Ρὰρ (ἱ φησιν 
Ῥὰρ 12 εξαγωίγη!) Ραρ: ἐξόδω εοθά, 14 Σινα Ῥὰρ γ: Σαΐ οσοἀί, ολον 

Ρὰρ: πᾶν αὐτὸ οοὐά, “' 15 αὐτὸ α (Τυγ): αὐτοῦ Ρὰρ ΑΒ, αὐτῶ Ἡ, αὖ " 

15. 10 χαὶ ἀνέβαινεν --- σφύδρα οἵη. "Ὁ 12 ἁτμὸς ΑΒ 10 τῷ Ῥὰρ 115: οἵω. 

ΑΡΟΗΡ 117 ἱερῶν Βογρβὶ {(Ῥ8} 7): ἱερέων οοαά, 11,18 εξηλϑεν Ῥὰρ 

18 χαὶ οω. Ρὰρ κατέφαγεν ὕΔρ, χατέφερε (ἰ 19 στέμματα ἴ,} γὰρ «44.1.3 
εἰδεν Ῥὰρ 20 ἔπεσεν ὁοοα, 21 εὐστασις ὕὰρ (}απηρ.): ἔχπληξις σοᾷά, 

δεινὴν ὁ). σοάά, 22-- 8,21 ἀλλ᾽ οὐχ --- πρὸς αὐτοῦ 5ϑο! 1 Μδηρσ, αἰϊυνῖθ. ἱτγορ- 
5ἴ586 ταϊβ, βοὰ ἰπίθγάπιῃ ἰπ ἰοχίπ νοῖθτοϑ δ ποία ομθ5, συ 88. πὸ8. 810 ἰοχί ΡΟΠΐπΉι8, 

δύσαμι. τοβρίοῖε ἰηΠπἢ ἢ 251] 22 τοῦ] τῷ Η3 “σαῦ οοὐά, 

ὦ, ὃ εἴ. Ρ]Δίομ 5 Ῥθδράγαπι μ᾿. 34}, Ιοποῖι μ. δῦ Ο, 
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ἀεὶ ϑηρεύεται χαὶ πτερνίζεται τὴν τέχνην ἐπὶ βλάβῃ χτησάμενος, οὐχ 

ὠφελείᾳ, ϑηρεύειν δὲ οὐδέποτε ἐσπούδασε, χαὶ ἐπὶ τοῦ Ἰαχώβ, ὅτι 

ϑηρεύει μὴ μαϑών, ἀλλὰ φύσει χινούμενος τὸ πάϑος, χαὶ φέρει τῷ δο- 

χιμαστῇ, ὃς εἰ δοχιμόν ἐστι διαγνώσεται, διὸ ἀπὸ πάντων φαγεται 

28 (ὅθη. 21,33)" πάντα γὰρ τὰ τῆς ἀσχήσεως ἐδώδιμα χαϑέστηχεν, ἢ ὃ 

ζήτησις, ἢ σχέψις, ἢ ἀνάγνωσις, ἢ ἀχρόασις, ἢ προσοχή, ἣ ἐγχράτεια, 

ἢ ἐξαδιαφόρησις τῶν ἀδιαφόρων. ἀπὸ πάντων δὲ τὰς ἀπαρχὰς δήπου- 

ὃεν ἔφαγεν, ἀλλ᾽ οὐ πάντα" ἔδει γὰρ ὑπολείπεσϑαι χαὶ τῷ ἀσχητῇ 

354 τροφὰς οἰχείας ὡς ἀϑλα. ,πρὸ τοῦ σὲ ἐλθεῖν“ φυσιχῶς" ἐὰν γὰρ ἔλϑη 

τὸ πάϑος εἰς τὴν ψυχήν, οὐχ ἀπολαύσομεν ἐγχρατείας" ἐλέγχει δὲ χαὶ 10 

τὸν φαῦλον ὡς βραδὺν χαὶ ὀχνηρὸν χαὶ μελλητὴν πρὸς τὰ παιδείας ἔργα, 

9ηῇ ἀλλ᾽ οὐ πρὸς τὰ ἀχολασίας. ἐργοδιώχτας οὖν Αἴγυπτος ἔχει πρὸς τὴν 

τῶν. παϑῶν ἐπισπεύδοντας ἀπόλαυσιν, Μωυσῆς δ᾽ ἔμπαλιν μετὰ σπου- 

δῆς παραγγέλλει τὸ Πάσχα ἐσϑίειν, τὴν ἀπὸ τούτων διάβασιν εὐωχεῖ- 

σϑαι. χαὶ ὃ Ἰούδας φησίν: ,κεἰ μὴ γὰρ ἐβραδύναμεν, [ ἤδη ἂν ὑπε- Ρ. 510 Ν. 

στρέψαμεν δίς“ (6 6η. 43,10), οὔ φησι χατέβημεν εἰς Αἴγυπτον, ἀλλ΄ ΄ὸ 

δῦ0ῦ ἐχεῖϑεν ἐπανεσώϑημεν. εἰχότως χαὶ Ἰαχὼβ τεϑαύμαχεν, εἰ ἔτι ὃ ἐν 

σώματι νοῦς, Ἰωσήφ, ζῇ πρὸς ἀρετὴν χαὶ ἄρχει (ὅοη. 4ῦ,36) 

τοῦ σώματος, αλλ οὐχ ἄρχεται πρὸς αὐτοῦ. χαὶ τἄλλα ἐπιὼν 

ἂν τις ὑποδείγματα τἀληϑὲς ἰχνεύειν δυνηθείη. πρόχειται δ᾽ οὐ 320 

περὶ τούτων νῦν ἀχριβολογεῖσϑαι, διὸ ἐπὶ τὰ ἑξῆς τρεπτέον), 

07 τῆς δὲ τρίτης ἐν οἷς τὰ περὶ τὴν τῆς τυναιχὸς γένεσιν φιλοσοφεῖ --- 

»ἐπέβαλε γὰρ ὁ ϑεὸς“ φησίν, ἔχστασιν ἐπὶ τὸν ᾿Αδάμ, καὶ ὕπνωσεν“ 

1 τὴν] τήν τε ΛῈΡ 2 τοῦ] τῷ ΘῊΡ 3. ϑηρεύειν ΑΒ χεινοῦμενον ῬΔΡ 
τὸ (ΠΡ: χαὶ τὸ ΑΒ, οῃ. Ῥὰρ χαὶ ὁπ}, Δ φέρει τῷ οοὐά,; φερεῖται Ρὰρ 

ἡ ὃς οὐ. ὰρ ὃ ἡ ἀκρόασις, ἡ ἀνάγνωσις οὐ. προσοχή Ῥὰρ ΑΓΠΡ: προσευχὴ 
ΒΗ ἢ ἡ οἴη. ἂρ 8 εφαγὸὴν Ῥὰρ δεῖ οσοὐά. ὑπολιπέσθαι ῬΔΡ (ἃ 
9. οἰχείυς ἡ κ᾽ ὡς οι. (ΠἩΡ ᾿ τοὺς ἐλϑεῖν (ἱ ἔλϑῃ οἴῃ. οἱ ροβὶ πάϑος δα ά. 

εἰσίῃ Υ 10 ἀπολαύσομαι ΑΒΡΞ (τοηϊ. Μίδηρ.), ἀπολαύσωμεν (ἱ 11 μελητὴν ΑΒ 
12 Αἰγύπτιος 1,} 13 Μωσῆς οοἀα, ὃε ΡΔρ 14. τὴν Ρὰρ: χαὶ τὴν σοαά, 
14. 18 ποιεῖσθαι σοηϊοῖὶο 1Ὁ τουΐδα) Ρὰρ εβραδυναυεν Τὰρ: ἐμελλήσαμεν 

ὑοαα, 10. (δις), οὐ φησιν ἐχ ΤΙΧΧ βυρρίενὶ Ρὰρ: χαὶ οοὐά,, 41 ροβὲ Αἴγυπτον 

Βαθοπὶ διὸ (δὲς (ΠΗ) οὖν φησιν 11 ὁ ᾿Ιακὼβ εοὐά, 11. 18 εἰ ἔτι ὁ 
ἐν σώματι νοῦς Ραρ : εἰ οὖν ὁ ἔτι ἐν σώματι νοῦς ΑΒ, εἰ ἔτι ὁ νοῦς ὁ ἐν σώματι ἩΡ, 

εἰ ἔτι ἐν σώματι ὁ νοῦς, ὁ ᾿Ιωσήφ Μαηρ. ΡΘΥ ΘΥΓΌΓΘΙΝ 19 ἂν τις ἐπιὼν οοὐά. 

20 τἀληϑὲς Π': τὸ ἀληϑὲς ΡΞ, ἀληϑὲς Ῥὰρ ΠΡ ΡῚ 20. 91 δὲ νῦν οὐ περὶ τούτων 
οὐὐά. 2] εξης ὕαὰρ: ἐξ ἀρχῆς εοὐά. 92 εν οἷς Ῥαρ: ἐννοίας σοὐά, 

τὰ οἵα. ΑΒ, ἴτἴὰπ πέρι ΔΒ 8 επεβαλοὸν [0 

17. 18 εἴ, δα. νο]. 11 μ. 272,20, 
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(θη. 3,21), ἔχστασιν τὴν ἥσυχίαν χαὶ ἠρεμίαν τοῦ νοῦ παραλαμβά- 

νων" ὕπνος γὰρ νοῦ ἐγρήγορσίς ἐστιν αἰσϑήσεως, χαὶ γὰρ ἐγρήγορσις 

διανοίας αἰσϑήσεως ἀπραξία ---, (02.) τῆς δὲ τετάρτης ὃ νῦν σχοποῦ- 208 

μεν" περὶ δὲ ἡλίου δυσμὰς ἔχστασις ἐπέπεσεν τῷ ᾿Αβραάμ“" ἐνϑου- 

ὅ σιῶντος χαὶ ϑεοφορήτου τὸ πάϑος, ἀλλ᾽ οὐχὶ τοῦτο μόνον διασυνίστη- 

σιν αὐτὸν προφήτην, ἀλλὰ χαὶ Ἰράμμα ῥητὸν ἐστηλιτευμένον (ἐν) ἱεραῖς 

βίβλοις, ἡνίχα τις ἐπεχείρησε τὴν ἐχ φύσεως ἄρχουσαν ἀρετήν, Σάρραν, 

αὐτοῦ διοιχίζειν, ὡς οὐχ ἴδιον σοφοῦ χαὶ μόνου χτῆμα, ἀλλὰ παντὸς 

τοῦ φρύνησιν ἐπιμορφάζοντος, ,,ἀπόδος“ γάρ φησι τὴν γυναῖχα τῷ 

 ἀνϑρώπῳ, ὅτι προφήτης ἐστὶ χαὶ προσεύξεται περὶ σοῦ, χαὶ ζήσεις“ 

(θη. 20,1). παντὶ δὲ ἀστείῳ προφητείαν ὁ ἱερὸς λόγος μαρτυρεῖ" 389 

προφήτης γὰρ ἴδιον μὲν οὐδὲν ἀποφϑέγγεται, ἀλλότρια δὲ πάντα ὑπη- 

χοῦντος ἑτέρου" φαύλῳ δ᾽ οὐ ϑέμις ἕρμηνεῖ γενέσϑαι ϑεοῦ, ὥστε 

χυρίως μοχϑηρὸς οὐδεὶς ἐνθουσιᾷ, μόνῳ δὲ σοφῷ ταῦτ᾽ ἐφαομόττει, 

1 ἐπεὶ χαὶ μόνος ὄργανον ϑεοῦ ἐστιν ἠχεῖον, χρουόμενον χαὶ πληττόμενον 

ἀοράτως ὑπ᾽ αὐτοῦ. πάντας γοῦν ὁπόσους ἀνέγραψε διχαίους χατεχο- 300 

μένους χαὶ προφητεύοντας εἰσήγαγεν. ὁ Νῶς δίχαιος" ἀρ᾽ οὐ χαὶ εὐθὺς 

πρυφήτης; ἢ τὰς εὐχὰς χαὶ χατάρας ἃς ἐπὶ ταῖς αὖϑις γενεαῖς ἐποιήσατο 

(θη. 9,2255.) ἔργων ἀληϑεία βεβαιωϑείσας οὐ χατεχόμενος ἐθϑέσπισε; τί 30] 

Ἂ ὃὲ Ἰσαάχ; τί δὲ Ἰαχώβ; χαὶ γὰρ οὗτοι διά τε ἄλλων πολλῶν χαὶ μάλιστα 

διὰ τῶν εἰς τοὺς ἐχγύνους προσρήσεων ὁμολογοῦνται προφητεῦσαι. τὸ 

γὰρ οσυνάχϑητε, ἵνα ἀπαγγείλω τί ἀπαντήσεται ὑμῖν ἐπ᾿ ἐσχάτῳ τῶν 

1 ἠρεμίαν χαὶ ἡσυχίαν εἐοὐά. 2 ἐγρήγορσίς βοΓῖρ51: γρήγορσις οοἠ(., οὐυσια 
ΡᾺρ εγρηγορσις Ρὰρ: αἱ γρηγορήσεις (ἱ, αἱ γρηγόρσεις τῆς Β΄, αἱ ἐγρη- 

γύρσεις τῆς ΛΗΡ 4 τῷ βογῖρδὶ (Ρὰρ αὐ να, οἷ, ρ. δ6,18): ἐπὶ τῶ ΑΒΈΗ, 
ἐπὶ τὸν Ρ ὃ ἀλλὰ α ταυτὸ ῬᾺρ ὅ. 6 διασυνίστησιν ΒΟΙΙρΒΙ: 

ἀλλὰ συνίστησ.ν»ν ΑΒΟΘΉΗ, ἀλλὰ χαὶ συνίστησιν Ῥ, σ(υνιστησιν) ΒΡ Ὁ ἐν δἀἐἀϊαὶ 

ἴ ἀρχουσαν Ῥὰρ: ομ, οοὐα, 8 αὐτοῦ] τοῦ ΑΒ μόνον ἩΡ 
9 φηῦῖν ΡΔρ ἢ, 10 τῷ ἀνθρώπω τὴν γυναῖχα εοα . 11 {παντὸὸ ὃὲ Ραρ: 
ταὶ παντὶ δὲ ἀνθρώπω οοὐά. 11 ὁ ἱερὸς λόγος προφητείαν {προφητείας Α}}) 

οὐρά, 12 προφήτου (ἱ 12, 19 υφηχουντος Ρὰρ 1ὃ ὃε Ῥὰρ 

ἐρμηνεῖ οἵ, Ῥὰρ 14. ἐνθουσιᾶν Β τοῦτ᾽ σοηῃίοῖο (ῬΔρ 9) 
16 ϑεοῦ ἐστιν ἠχεῖον 5ογίρβ᾽: (ϑεοῦ εἐστὴι χ - .. Ῥαρ, ϑεοῦ ἐστιν ἠχεῖ ἐν Ρ(Η 17), ϑεοῦ ἐστιν 

ἡχοῦν Π', ἡχῆς ἐστι ϑεοῦ Α8, ἠχεῖον ἐστὶν ϑεοῦ (ἱ 10 ἀνέγραψε (ΠΡ: 
ἀνεγραψαν Ῥὰρ, ἔγραψε ΑΒΡΗ! 11 εἰσήγαγε Νῶε οοιά. οὐ Ῥὰρ 
(Τγι.)}: οὖν σοὐά, 117. 18 προφήτης εὐϑύς οομή, 18 ἃς οὐ". ΠΕΡῚ 
"Ὁ πολλῶν ἄλλων Α1}, ἄλλων οαι. (ἱ 21 ἐχγόνους ΑΒ6 (Ραμ): ἐγγόνους ΠΡ 

32 (συναγχϑητε Ρὰρ : συλλέγητε οοὐὰ. απαγγίειλω) Ρὰ} (ἀπαγγέλλω Βαρρ]οίῖ 5.}}6}}}: 

ἀναγγελλῶ ἢ, ἀναγγελῶ ΑΓ(Ρ, ἀναγγέλλω Ἡ, ἀναγγελῇ 1, απαντησεται Ῥὰρ: 
ἀπαντήσει ΠΡ, ἀπαντήση ΔΒ ἐσχάτων οο(ὰ. 
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ἡμερῶν“ (6οη. 49,1) ἐνθουσιῶντος ἦν’ ἢ γὰρ τῶν μελλόντων χατά- 

902) ληψις ἀνηίχειος ἀνθρώπῳ. τί δὲ [] Μωυσῆς; οὐ προφήτης ἄδεται παν- μ. 51}} 

ταχοῦ; λέγει γάρ᾽ ἐὰν γένηται ὑμῶν προφήτης χυρίου, ἐν ὁράματι 

αὐτῷ γνωσθήσομαι, Μωυσῇ δὲ ἐν εἴδει, χαὶ οὐ δι᾽ αἰνιγμάτων“ 

(Νυμπι. 13,0.8), χαὶ πάλιν ,οὐχ ἀνέστη ἔτι προφήτης ὡς Μωυσῆς, ὃν 5 

208 ἔγνω χύριος αὐτὸν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον“ (Ποῖ. 34,10). παγχά- 

λως οὖν τὸν ἐνθουσιῶντα μηνύει φάσχων «περὶ ἡλίου δυσμὰς ἔχστασις 

ἐπέπεσεν“ (ὅρη. 1, 12), (ῦ8.) ἥλιον διὰ συμβόλου τὸν ἡμέτερον χαλῶν 

νοῦν" ὅπερ γὰρ ἐν ἡμῖν λογισμός, τοῦτο ἐν χύσμῳ ἥλιος, ἐπειδὴ φωσ- 

φορεῖ ξχάτερος, ὃ μὲν τῷ παντὶ φέγγος αἰσθητὸν ἐχπέμπων, ὁ δὲ ἡμῖν 10 

04 αὐτοῖς τὰς νοητὰς διὰ τῶν χαταλήψεων αὐγάς. ἕως μὲν οὖν ἔτι περι- 

λάμπει χαὶ περιπολεῖ ἡμῶν ὁ νοῦς μεσημβρινὸν οἷα φέγγος εἰς πᾶσαν 

τὴν ψυχὴν ἀναχέων, ἐν ἑαυτοῖς ὄντες οὐ χατεχόμεϑα" ἐπειδὰν δὲ πρὸς 

δυσμὰς γένηται, χατὰ τὸ εἰχὸς ἔχστασις χαὶ ἢ ἔνϑεος ἐπιπίπτει χατο- 

χωχή τε χαὶ μανία. ὅταν μὲν γὰρ φῶς τὸ ϑεῖον ἐπιλάμψῃ, δύεται τὸ ι1Ὁ 

205 ἀνθρώπινον, ὅταν δ᾽ ἐχεῖνο δύηται, τοῦτ᾽ ἀνίσχει χαὶ ἀνατέλλει. τῷ 

δὲ προφητιχῷ γένει φιλεῖ τοῦτο συμβαίνειν: ἐξοιχίζεται μὲν γὰρ ἐν 

ἡμῖν ὁ νοῦς χατὰ τὴν τοῦ ϑείου πνεύματος ἄφιξιν, χατὰ δὲ τὴν μετα- 

νάστασιν αὐτοῦ πάλιν εἰσοιχίζεται" ϑέμις γὰρ οὐχ ἔστι ϑνητὸν ἀϑανάτῳ 

συνοιχῆσαι. διὰ τοῦτο ἢ δύσις τοῦ λογισμοῦ χαὶ τὸ περὶ αὐτὸν σχύτος Ὁ 

900 ἔχστασιν χαὶ ϑεοφύρητον μανίαν ἐγέννησε. τὸ δὲ ἀχόλουϑον προσυφαί. 

ῶ Μωσῆς ΠΡ ὦ λεγε Ρὰρ, λέγεται σοὶ. ἢ πῃ ὑμῶν Ρὰρ (ΟΠ; ἡμῶν ΠῚΡ, ἡμῖν ΛΒ 

χυρίου (κυρίῳ ἢ) ονδηϊάνῃ, ἴῃ Ῥὰρ ὁ γνωρισϑήσομαι (ὗ Μωυσὴ ΔΒ: Μωυσῆς 
Ρὰρ (ἰ, Μωσῆς ΠΡ εἰς ΓᾺΡ ὃ Μωυσην Ῥὰρ ὃ ἔγνω αὐτὸν χύριος 
(κύριος αὐτὸν ἰγαηΒρο5}}) πρώσωπον πρὸς πρόσωπον οὐ; εγνὼ (χυριος) σοίουῖβ οὐ βεῖ5 

Ρὰρ πρὸς} ἴοτί. χατὰ ὁχ 1|ΧΧ βοτίυ. Ἴ τὸν] αὐτὸν "αὶ 1--9 μηνύει--- 
νοῦν ο(ῃ. περὶ --- νοῦν χαλεῖ ἀ4α, τὰν. ΡΞ Ἵ μηνυε ὰρ ὃ ἔπεσεν 
6ῃ διὰ Ρὰρ ΟΘῊΝ:; δὲ διὰ ΑΒΡ ὃ. 9. χίαλω)ν νοῦν Ῥᾶρ: νοῦν χαλῶν 

ΟῊΝ, νοῦν καλεῖ ΔΒΡ 9. 10 φῶς φορεῖ ΔΒ 10 φέγγος] φῶς ΔΒ 

ἐχπέμπων οἴη. Ν 11 χαταλημψεων Ῥὰρ 18 τὴν οἵη. ΑΒ ἀναγέων οἴ. 

ΑΒ ἑαυτοῖς] αὐτωι Ρὰρ δὲ] τε Ρὰρ 14. χαὶ οη). ΔΒ 

14. 15 χκατοχωχή τε 5ογῖρβὶ : χαταχωχὴ τε ['Ὧρ, χατοχή τε Ν, χατοχωτιχή τε σοι, 
15. 10 ὉΠ οταν Ρᾶρ: ὅτε σοὐ, Ν 10 δὲ ΡΝ ὄνηται Ῥὰρ: δύει 
οὐά. Ν ταῦτ᾽ Ρὰρ 11 μὲν οὐ. Ν 17. 18 ὁ ἐν ἡμῖν οοπίοῖο 
18 ὁ οτὴβ. βὰρ πνεύματος οὕ. Ν 19. αὐτα Ρὰρ ἐστιν Ρὰρ 

ϑνητῶ Β 20 συνοιχίσαι (ἱ 

Ι, 3 Ὴ [0]. 124. Φθιωνος ἐχ τοῦ περὶ τῶν μετονομαζομένων, [}}» 00]. 40» οἱ 159: 

ὈῈ [ὁ], ὅθτ Φίλωνος: ἡ τῶν μελλόντων χατάληψις ἀνοίχειος ἀνθρώπῳ. 
1--01,0 περὶ --- ἀποτελεῖ Ν' [0]. 16 τὶ 



ἰὼ 

30 

ΟἸΙΒ ΕΗ. ΤΥ. ΕΝ ΕΞ 

νει τῇ Ἰραφῇ φάσχων «ἐρρέϑη πρὸς ᾿Αβραάμ“ (ὕφῃη. 15,13} ὄντως 

Ἰὰρ ὃ προφήτης, χαὶ ὁπότε λέγειν δοχεῖ, πρὸς ἀλήθειαν ἡσυχάζει, χατα- 

χρῆται δὲ ἕτερος αὐτοῦ τοῖς φωνητηρίοις ὀργάνοις, στόματι χαὶ Ἰλώττῃ, 

πρὸς μήνυσιν ὧν ἂν ϑέλῃ" τέχνῃ ὃξ ἀοράτῳ χαὶ παμμούσῳ ταῦτα 

χρούων εὔηχα χαὶ παναρμόνια χαὶ γέμοντα συμφωνίας τῆς πάσης 

ἀπητελεῖ. 

(54.) ἵδα δ᾽ ἐστὶν ἃ ἐρρέϑη προϑεσπισϑέντα, χαλὸν ἀχοῦσαι" 

πρῶτον μέν, ὅτι τῷ φιλαρέτῳ χατοιχεῖν οὐ δίδωσιν ὃ ϑεὸς ὡς ἐν οἰχείᾳ 

γῇ τῷ σώματι, ἀλλὰ παροιχεῖν ὡς ἐν ἀλλοδαπῇ μόνον ἐπιτρέπει χώρα. 

«Ἰινώσχων“ 1άρ φησι οἸνώσῃ, ὅτι πάροιχον ἔσται τὸ σπέρμα σου ἐν 

τῇ οὐχ ἰδία“ (6οη. 10,13). παντὸς δὲ φαύλου συγγενὲς τὸ σώματης 

χωρίον, ἐν ᾧ μελετᾷ χατοιχεῖν, οὐ παροιχεῖν. ἕν μὲν δὴ παίδευμα 

τοῦτο" ἕτερον δέ, ὅτι τὰ δουλείαν χαὶ χάχωσιν χαὶ δεινήν, ὡς αὐτὸς 

ἔφη, ταπείνωσιν ἐπάγοντα τῇ ψυχῇ τὰ χατὰ γῆν ἐστιν οἰχίδια" νόϑα 

Ἰὰρ χαὶ ξένα διανοίας τὰ σώματος ὡς ἀληϑῶς πάϑη, σαρχὸς ἐχπερυ- 

χότα, ἦ προσερρίζωται. τετραχόσια δὲ ἔτη γίνεται ἢ δουλεία ((οη. 10,13) 

χατὰ τὰς τῶν τεττάρων παϑῶν δυνάμεις. ἀρχούσης μὲν γὰρ ἡδονῆς 
[2 

. Βετεωρίζεται χαὶ φυσᾶται τὸ φοόνημα, χαύνῳ | χουφότητι ἐξαιρόμενον " 

ἦταν δὲ ἐπιϑυμία χρατήσῃ, ἔρως ἐγγίνεται τῶν ἀπόντων χαὶ τὴν ψυχὴν 

ὥσπερ ἀπ᾿ ἀγχόνης ἐλπίδος ἀτελοῦς ἐχρέμασε. δινῇ μὲν γὰρ ἀεί, 

πιεῖν δὲ ἀδυνατεῖ ταντάλειον τιμωρίαν ὑπομένουσα. χατὰ δὲ τὴν τῆς 

λύπης δυναστείαν συνάγεται χαὶ συστέλλεται φυλλορροούντων χαὶ ἀφαυαι- 
νημένων τρόπον δένδρων τὸ γὰρ εὐθαλὲς αὐτῆς χαὶ πῖον ἰσχναίνεται. 

φόβου γε μὴν τυραννήσαντος οὐδεὶς ἔτι μένειν ἀξιοῖ, δρασμῷ δὲ χαὶ 

φυζῇ χρῆται, μόνως ἄν οὕτως σωϑήσεσϑαι προσδοχῶν: ἐπιϑυμία μὲν 

Ἰὰρ ὁλχὸν ἔχουσα δύναμιν, χἄν φεύγῃ τὸ ποϑούμενον, διώχειν ἀναγχά- 
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ι ὗτως ΠΝ 2 λέγει Τατη. ἡσυχάζειν 1,} 4 μηνύουσιν ΠῚΡ ὃ ΠΡ 
ὃ γέμον ἃ τῆς ὁ). Ν Ἱ ἐρρήϑη Μαπρ. 8. σοματι Ῥὰρ χώραν ἃ 
0 γνωσηι γὰρ φησιν τι Ῥὰρ σοῦ οἴη. (1 11 τὸ] τω Ῥὰρ 
13. ὑτῇ τὶ Ῥὰρ τα Ῥὰαρ: οἵη. οομα, 14 ἐφὴηῖ Ρὰρ (οιχιδγια ῬᾺΡ, 
υὖχ ϊα ΔΡ νοϑος Ῥὰρ 106 προσερρίζωται 5οτίρβὶ: προσερρίζωνται Ρὰρ οἱ 

εοὐᾷ, 17 τεσσάρων Ρὰρ 18 ἐξαιρούμενον (ΤΡΗ! 19 ἁπάντων ΑΙ 

ὉὋ δυνῇ βετίρβὶ: διψήσει Ῥὰρ, διψᾷ οοιμα, (αιε) Ρὰρ9 21 δὲ ἅ1π| οἷα, 1 
20 τρόπω οοὐά, 34. τηρήσαντος ΑΒ ἐστὶ (ἱ 35 ἂν] μὲν 

σωϑήσεται (ἱ προδόχων Ρὰρ 20 δύναμιν χαταφεύγη (ἱ ΔΙ " ᾿ 

-- τι 

ὃ εἷ, αὐ νο]. ΠῚ ρ. 344,3. 
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ζει, φόβος δ᾽ ἔμπαλιν ἀλλοτριότητα ἐμποιῶν διοιχίζει χαὶ μαχρὰν τοῦ 

211 φαινομένου διίστησιν. (ῦ5.) αἵ δὲ τῶν λεχϑέντων ἡγεμονίαι παϑῶν 

βαρεῖαν τοῖς ἀρχομένοις ἐπάγουσι δουλείαν, ἄχρις ἄν ὃ βραβευτὴς χαὶ 

διχαστὴς ϑεὺς διαχροίνῃ τὸ χαχούμενον ἀπὸ τοῦ χαχηῦντης, χαὶ τὸ μὲν 

εἰς ἐλευϑερίαν ἐξέληται παντελῆ, τῷ δὲ τἀπίχειρα ὧν ἐξήμαρτεν ἀποδῷ. ὃ 

12 λέγεται γάρ ,,«τὸ δὲ ἔϑνος ᾧ ἄν δουλεύσωσι χρινῶ ἐγώ" μετὰ δὲ ταῦτα 
ὡ [2 ᾿ν» 5 «ἃ . - Ὁ «, (ἐ - ΕῚ . 

ἐξελεύσονται ὧδε μετὰ ἀποσχευῆς πολλῆς“ (θη. 15,14)... ἀνάγχη γὰρ 

ϑνητὸν ὄντα τῷ τῶν παϑῶν ἔϑνε: πιεσϑῆναι χαὶ τὰς οἰχείγυς τῷ γενο- 
ἤ “- " ΓΝ ΓΝ " - ᾿ ’ ᾿ - . 

μένῳ χῇρας ἀναδέξασϑαι, βούλημα δὲ ϑεοῦ τὰ σύμφυτα χαχὰ τοῦ γένους 

918 ἡμῶν ἐπιχουφίζειν. ὥστε χαὶ ἡμεῖς ἐν ἀρχῇ τὰ οἰχεῖα πεισήμεϑα 10 

ὡμῶν γενόμενοι δεσποτῶν δοῦλοι, χαὶ ὁ ϑεὸς τὸ οἰχεῖον ἐργάσεται 

ξαυτῷ, ἄφεσιν χαὶ ἐλευϑερίαν ταῖς ἱχέτισιν αὐτοῦ ψυχαῖς προχηρύξας, οὐ 

μόνην λύσιν δεσμῶν χαὶ ἔξοδον ἐχ τῆς περιπεφρουρημένης εἰρχτῆς 

974 παρασχόμενος, ἀλλὰ χαὶ ἐφόδια δούς, ἅπερ ἀποσχευὴν ἐχάλεσε. τί δὲ (μένος, [ 

τοῦτ᾽ ἐστίν: ἐπειδὰν ἄνωθεν ἀπ᾽ οὐρανοῦ χαταβὰς ὁ νοῦς ἐνδεϑῇ ταῖς 18 

σώματος ἀνάγχαις, εἶτα ὑπὸ μηδεμιᾶς δελεασϑεὶς οἷα ἀνδρήγυνος ἢ 

γύνανδρος τὰ ἡδέα ἀσπάσηται χαχά, μείνας δὲ ἐπὶ τῆς ἑαυτοῦ φύσεως 
" " "4 τ » - ᾿Ξ “" Ὁ ὶ Ὺ"»ἬἍ Ν᾿ ΕΞ - ΕΗ 

ἀνὴρ ὄντως τραχηλίζειν μᾶλλον ἢ τραχηλίζεσϑαι δύνηται, τοῖς τῆς ἐγ- 

χυχλίου μουσιχῇῆς ἐντραφεὶς ἅπασιν, ἐξ ὧν ϑεωρίας λαβὼν ἵμερον ἐτ- 

χράτειαν χαὶ χαρτερίαν, ἐρρωμένας ἀρετάς, ἐχτήσατη, μετανιστάμενος Ὁ 

χαὶ χάθοδον τὴν εἰς τὴν πατρίδα εὑρισχόμενος πάντ᾽ ἐπάγεται τὰ παι- 

δείας, ἅπερ ἀποσχευὴ καλεῖται. 

τῇ (80.) Τοσαῦτα καὶ περὶ τούτων εἰπὼν ἐπιλέγει: ,σὺ δὲ ἀπελεύσῃ 

πρὸς τοὺς πατέρας σου μετ᾽ εἰρήνης τραφεὶς ἐν γήρᾳ χαλῷ “ (θη. 

ὦ ἀγρεῖαν (ὦ ὁ οἷν. Ρδρ ἢ τὰ ἐπίχειρα ΑἸ}, ταπιχειρια Ῥὰρ ὃ ] 

ὧν ἐὰν (ῊΡ δουλευσωσιν ῬᾺΡ ὁ χρίνων (1 ἰ ἐξελεύ- 

σεται (ἰ 8. πιεσϑηναι Ῥὰρ (}|8πρ.)}: πεισϑῆναι σοὐ(. οἰκείας οὐκ. 

8, 8. τῶι γενωμενωι Ῥὰρ: τὸ γεννώμενον (γενόμενον ()) οοἀά,, τὸν γεννώμενον ν 

9. συμφυα χατὰ Ῥδὰρ 10 χαὶ] κἂν Η πεισϑησόμεϑα (ἸΗΡ 11 ἡμῶν 

ΘΗ δεσπότου ἢ . ἐργάσηται (1Π, 13 μοξὶ ταῖς ἀὐά,. οἰχείαις ΗΠ 

ἱχκέτεσιν ΑΒ, οἰχέτισιν (ἱ προχηρύξας (1 (Ρὰρ): προχηρῦξαι (ἢ), προχηρύξει 
ΑΒ 13. περιπεφρουρημένης ποτὶ ρεὶ (Ρὰρ 9): περιφρουρημένης ΠΗ Ρ,, πεφρουρημένης 

Α(ἰ, περιφρουρουμένης Η 14. δοὺς (Π (Ραρ): διδοὺς Δ}, διαδοὺς ἢ 18 ἀπὸ 

ΑΒ Ὁ μοβὲ οἷα ἀαὐ4, γυνὴ ΠΡ 11 ἃ ΑΒ αὐτοῦ Ῥὰρ 

18 τραγχηλιζεῖν μαλλον Ῥὰρ (δίαηρ.): τραχηλίζων ΟΠΡ' τραχηλιάζων Α|} δύναται 

(ΠΗ: 19. ἐντραφεὶς δηρ, : ἐνγραφεις ὰρ, ἐγγραφεὶς οοὐά, ἅπασιν "ᾺΡ οἱ 

οὐπα.: παιδεύμασιν ὁοηϊοῖο, προπαιδεύμασιν Μαπρ. 20 μετανισαμενὸος "ΔΡ 21 εἰς 

πατρίδα Υ ἐπάγεσϑαι Π’ τὰς (ἱ 99) ὅπερ ΑΒΕ, αποσκευηΐι 

Ρὰρ 24 γήρᾳ Ῥὰρ Ὑ: γήρει οοὐά, (ΤᾺ Χ) 
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Κό13Ν, 15,15). οὐχοῦν οἵ μὲν [ ἀτελεῖς χαὶ πολεμούμεθα χαὶ δουλεύομεν χαὶ 

μόλις ἀπαλλαγὴν τῶν ἐπιχρεμασϑέντων φοβερῶν εὑρισχόμεϑα, τὸ δὲ 

τέλειον γένος ἀδούλωτον, ἀπολέμητον, εἰρήνῃ χαὶ ἐλευϑερίᾳ βεβαιοτάτῃ 

ἐντρεφόμενον. δογματιχῶς δὲ τὸν ἀστεῖον οὐχ ἀποθνήσχοντα, ἀλλ᾽ 210 

ὅ ἀπερχόμενον εἰσήγαγεν, ἵν᾽ ἄσβεστον χαὶ ἀϑάνατον τὸ τῆς χεχαϑαρμένης 

ἄχρως ψυχῆς ἀποφανῇ γένος, ἀποδημία τῇ ἐνθένδε πρὸς οὐρανὸν χρησό- 

μενὴν, οὐ διαλύσει χαὶ φϑορᾷ, ἣν ἐπάγειν θάνατος δοχεῖ. μετὰ δὲ τὸ 317 

»ἀπελεύσῃ“ γέγραπται τὸ ,πρὸς τοὺς πατέρας σου“. ποίους πατέρας, 

ἄξιον σχέψασθαι. τοὺς μὲν γὰρ ἐν τῇ Χαλδαίων χώρᾳ βεβιωχότας, οἷς 

10 μόνοις ἐχρήσατο συγγενέσιν, οὐχ ἄν λέγοι, διὰ τὸ χρησμῷ τῶν ἀφ᾽ 

αἵματος ἁπάντων διῳχίσϑαι. ,,εἴπε γάρ φησι οχύριος τῷ ᾿Αβραάμ:' 

ἀπελῦς ἐχ τῆς Ἰῆς σου καὶ ἐχ τῆς συγγενείας σοῦ χαὶ ἐχ τοῦ οἴχου 

τοῦ πατρός σου εἰς τὴν γῆν ἣν σοι δείξω: χαὶ ποιήσω σε εἰς ἔϑνος 

μέγα“ (θη. 12,1.39). τὸν γὰρ ἀλλοτριωϑέντα ἐπιφροσύνῃ ϑεία πῶς 918 

ι8 ἣν τοῖς αὐτοῖς εὔλογον οἰχειοῦσϑαι πάλιν; πῶς δὲ τὸν ἔϑνους χαὶ γέ- 

γνοὺς ἑτέρου μέλλοντα ἡγεμόνα ἔσεσθαι προσχληροῦσϑαι τῷ παλαιῷ; 

οὐ γὰρ ἄν ἐχαρίζετο καινὸν τρόπον τινὰ χαὶ νέον ἔϑνος χαὶ γένης αὐτῷ 

ὦ ϑεός, εἰ μὴ τοῦ ἀρχαίου χατὰ τὸ παντελὲς ἀπεσχοίνιζεν. ἐθνάρχης 919 

Ἰὰρ καὶ Ἰενάρχης ὡς ἀληϑῶς ἐστιν οὗτος, ἀφ᾽ οὗ χαϑάπερ ἀπὸ ῥίζης 

30 τὸ σχεπτιχὸν χαὶ ϑεωρητιχὺν τῶν τῆς φύσεως πραγμάτων ἀνέβλαστεν 

ἔρνος, ὄνομα ᾿Ισραήλ᾽ ἐπεὶ χαὶ ,τὰ παλαιὰ ἐχ προσώπου νέων ἐχιρέ- 

ρειν“" διείρηται (1,μὲν. 20,10)», ποῦ γὰρ ἀρχαιολογίας ἔτι χαὶ παλαιῶν 

χαὶ χατημαξευμένων ἐθῶν ὄφελος, οἷς ἐξαπιναίως οὐ προσδοχήσασιν 

3. ἀπαλλαγῆναι (ἃ εὑρίσχομεν οοὐὰ. 8 ἐλευϑερίαν βεβαιοτάτην (ἱ 
ἢ τὸ τῆς Η": οπι. οοἴοτί, τὸ Ρᾶρ Ὁ ἀποφήνῃ εοπΐ, Μδηρ. αποδημίαν τὴν 

Ρὰρ 0. 1 γρησάμενον σοὐά. ἴ εἐπαγει Ρὰρ 9. εν τῆι χαλδαιων 

χώραι Ρὰρ: ἐν γῇ χαλδαίων ἑσοὐά. 10 ἐχρησατο Ῥὰρ: ἐγχρονίσας ὡς ΑΒΡΞ, ἐγχρο- 

υἵσας (ΠΗ ΡΙ, ἐνεχρόνισε Π5 συγγενεῦσιν ᾿᾿, Ρο5. συγγενέσιν δια. ἦν ΑΒ 

10. 11 διὰ τὸ -- διῳχίσϑαι οἴ. (ἰ 10 δια (τὸῦ Ραρ: διότι οοὐά. 

ΕἸ ἀπάντων οἷχ. οὐαά, διιυχίσϑαι ΡΓ(Η"), διωϊχεισϑαι Ῥὰρ: διωχίσϑη φοίοτὶ 

χύριος ροκί ᾿Ἄβραάμ ἰγληβροξ. ἢ 12 ἔξελθε οοὐὰ. συγγενείας] γενέ- 

σεως ἢ 12. ργιβ εἰς Ρᾶρ: πρὸς ὁοπά. Ἣν σοι δείξω Ρὰρ: ἣν δείξω σοι 

(σε (1) ΒΟΉΡ, δείξω σοι Α, ἣν ἄν σοι δείξω ν Ι0 μέλλοντα (ΠΡ: μελλὸν ΡῬὰρ, 

ὅτ. ΔΒ ηϊεμονα εσεσϑαι Ῥὰρ: ἔσεσθαι ἡγεμόνα Ἄοοὐά, 11 τόπον ςοπὶ. 

Μδης. 18 ἀπεσχοίνισεν ΑΒ 19 γὰρ οἴω. (ἱ γενεάρχης ἈΡ, 

γεννάρχης Π 20 ϑεωρητιχὸν χαὶ σχεπτιχὸν ἰγάπϑροβ. ἢ ἀνεβλάστησεν σοὐώ. 
2] ἐπὶ Ρὰρ προσώπων ΔΒ 22 διήρηται (ἰ ἀρχαιολογία ΑΒ 

ἐστὶ (ἱ 98. ἐθνῶν ΠΡ, ἐθῶν 1, 0») ὰρ: οὐδὲ ΑἸ ΠΡ, οὐδὲν Η 

προδοκησασι "Δρ 
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χ8ὺ ἀϑρύα χαὶ νέα ὥμβρησεν ἀγαθά; (0 1.) πατέρας οὖν οὖχ ὧν μετανά- 

στατὴς ἐγένετο ἢ ψυχὴ χαλεῖ τοὺς ἐν τοῖς Ναλδαϊχοῖς χατορωρυγμένους 

μνήμασιν, ἀλλ᾽ ὡς μὲν ἔνιοί φασιν, ἥλιον χαὶ σελήνην χαὶ τοὺς ἄλλους 

ἀστέρας --- τὴν γὰρ τῶν χατὰ γῆν ἁπάντων γένεσιν διὰ τούτων λόγος 

ἔχει συνίστασϑαι ---, ὡς δέ τινες νομίζουσι, τὰς ἀρχετύπους ἰδέας, τὰ 5 

νηητὰ χαὶ ἀόρατα ἐχεῖνα τῶν αἰσϑητῶν χαὶ ὁρωμένων τούτων παρα- 

281 δείματα, πρὸς ἃ τὴν τοῦ σοφοῦ διάνοιαν μετοιχίζεσθϑαι. τινὲς δὲ πα- 

τέρας ὑπετόπασαν εἰρῆσϑαι τὰς τέτταρας ἀρχάς τε χαὶ δυνάμεις, ἐξ 

ὧν συνέστηχεν ὃ χύσμος, γῆν ὕδωρ ἀέρα χαὶ πῦρ' εἰς γὰρ ταύτας 

28) ἔχαστον τῶν γενομένων φασὶν ἀναλύεσθαι δεύντως. χαϑάπερ γὰρ ὀνό- τὸ 

ματα χαὶ ῥήματα χαὶ τὰ λόγου μέρη πάντα συνέστηχε μὲν ἐχ τῶν τῆς 

Ἰραμματιχῆς στοιχείων, ἀναλύεται δὲ πάλιν εἰς ἔσχατα ἐχεῖνα, τὸν αὖ- 

τὸν τρύπον ἕχαστηος ἡμῶν συγχριϑεὶς ἐχ τῶν τεττάρων χαὶ δανεισαμε- 

γος ἀφ᾽ ξἑχάστης οὐσίας μιχρὰ μόρια, | χαϑ᾿ ὡρισμένας περιόδους ρΡ. 511Ν. 

χαιρῶν ἐχτίνει τὸ δάνειον, εἰ μέν τι ςηρὸν εἴη, ἀποδιδοὺς γῇ, ιὉ 

988 εἰ δέ τι ὑγρόν, ὕδατι, εἰ δὲ ψυχρόν. ἀέρι, εἰ δ᾽ ἔνϑερμον, πυρί. τὰ 

μὲν σωματιχὰ ταῦτα, τὸ δὲ νοερὸν χαὶ οὐράνιον τῆς ψυχῆς γένος πρὸς 

αἰϑέρα τὸν χαϑαρώτατον ὡς πατέρα ἀφίξεται. πέμπτη γάρ, ὡς ὁ τῶν 

ἀρχαίων λόγος, ἔστω τις οὐσία χυχλοφορητική, τῶν τεττάρων χατὰ τὸ 

χρεῖττον διαφέρουσα, ἐξ ἧς οἵ τε ἀστέρες χαὶ ὁ σύμπας οὐρανὸς ἔδοξε 30 

γεγενῆσθαι, ἧς χατ᾽ ἀχόύλουϑον ϑετέον χαὶ τὴν ἀνθρωπίνην ψυχὴν 

984 ἀπόσπασμα. (08.) τὸ ὃὲ μετ᾽ εἰρήνης τραφεὶς“ οὐχ ἀπὸ σχοποῦ 

1 ὠμβησεν ῬΔΡ Ἰ. 3 μεταναστάντος ΠΡ 2 χατωρυγμένους οοὐά. 

3 ὡς Ῥὰρ ἀ (Τγη.)}: ὡς τοὺς σοίοτί φησιν ἃ 4. τὴν γὰρ τῶν Ρὰρ: 
τῶν γὰρ οοὐά. ἀπαντῶν γενεσιν Ἐὰρ: ἁπάντων τῶν φύσιν Α}}, ἑπομένων ἁπάντων 

Η!᾿, ἁπάντων (ἱ ὃ νομιζουσιν ΡὰΡ Ὁ τούτων ὁπ. (ἱ θ. 1 παρα- 

δειγμάτων ΚΒ 8 τέσσαρας ΑΒΟΗ, δ Ρ 9. δηΐο ἀέρα αἰὰ, χαὶ (ΠΡ 

10 γεννωμένων ΔΒ 11 συνεστηχεν Ρδρ 132. εἐχεινων Ῥδρ 19. συγχριϑεις 

Ρὰρ (αηρ): συγχραϑεὶς οοἀὰ, τεσσάρων ὁοοὐά. 1, 14. δανεισάμενος ροβὶ 

οὐσίας ἰγαηβροβ. ΔΙ} 14 ἀφ᾽ ἐφ᾽ ἃ ἑχατέρου ἩΡ, ἑκάστου ΤΌτη, 
15 ἐχτείνει ΠΗΡ μέντοι } εἴη βογρβὶ: εἴ ἃ (Ρὰρ ὅ), ἡ δοίοτὶ 10 εἰ 

δὲ ἔνϑερμον, πυρί ροβὲ ὕδατι ἰγᾶπβροβ. οὐ, Ψυγρόν) ἐμψυχρὸν (ἱ 11 μὲν] 

μὲν οὖν ἡ πωματα ὰρ τοιαῦτα Α]», ταὐτῃ ὁοπὶ. Μασ, 18 ὡς 

πρὸς πατέρα εοἀά, 15,. 19 ὡς τῶν ἀρχαίων ὁ λόγος ΔΒ 19 λόγον Ρ 

ἔστι σοῃίεοῖο χυκλοφοριχή ΑἸΒΕῚ (τοηΐϊ, Μαπρ.) τεσσάρων οοὐα, 2] χατ᾽ 

ΑΒΟΠΙΡ, χατὰ Ρὰρ: χατὰ τὸ 1 

18 514ᾳ. εἴ, ΡΙαιοπίβ Τί μηδθὰπη μ᾿. 42 Εὖ, 19. οἵ. Ατιϑιοιοίοπι (}ο]]οῦ 11 9 

Ρ: 494 54.). 
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πρησδιώρισται, ἀλλ΄ ὅτι σχεδὸν τὸ πλεῖστον ἀνθρώπων γένος ἐπὶ πο- 

λέμῳ χαὶ τοῖς ἐχ πολέμου χαχοῖς πᾶσι τρέφεται. πόλεμος δ᾽ ὁ μὲν 

ἀπὸ τῶν ἐχτός ἐστιν, ὃν ἀδοξία χαὶ πενία χαὶ δυσγένεια χαὶ τὰ διοιό- 

τρόπα ἐπαγουσιν, ὁ δ᾽ ἀπὸ τῶν ἐμφυλίων, χατὰ μὲν τὸ σῶμα ἀσϑέ- 
ΓΟ νειας, λῶβαι, πηρώσεις παντελεῖς χαὶ χηρῶν σωρὸς ἄλλων ἀμυϑήτων. 

χατὰ δὲ τὴν ψυχὴν πάϑη, νοσήματα, ἀρρωστήματα, δι᾽ ἀφροσύνης χαὶ 

ἀδικίας χαὶ τῶν ὁμοτυράννων χαλεπαὶ χαὶ βαρύταται ἐπαναστάσεις χαὶ 

ἀχαϑαίρετοι δυναστεῖαι. μετ᾽ εἰρήνης οὖν τραφεὶς“ γαληνὸν χαὶ εὔ- 380 

ὅιην χτησάμενος βίον, εὐδαίμον᾽ ὡς ἀληϑῶς χαὶ μαχάριον. πότε οὖν 

Ι0 τοῦτο συμβήσεται; ὅταν εὐοδῇ μὲν τὰ ἐχτὸς πρὸς εὐπορίαν χαὶ εὐδο- 

ξίαν, εὐοδῇ δὲ τὰ σώματος πρὸς ὑγίειάν τε χαὶ ἰσχύν. εὐοδῇ δὲ 

τὰ ψυχῆς πρὸς ἀπόλαυσιν ἀρετῶν. χρύζει γὰρ ἔχαστον οἰχείων δοηρυ- 380 

φόρων" δορυφορεῖται δὲ σῶμα μὲν εὐδοξίᾳ χαὶ περιουσίᾳ καὶ ἀφϑονίαᾳ 

πλούτου, ψυχὴ ὃὲ τῷ τοῦ σώματος ὁλοχλήρῳ χαὶ χατὰ πάντα ὑγιεινῷ, 

2. ὃ δὲ νοῦς ὑπὸ τῶν ἐν ταῖς ἐπιστήμαις θεωρημάτων" ἐπεὶ ὅτι τε εἰρή- 

γῆς οὖχ ἣν αἱ πόλεις ἄγουσι μέμνηται, σαφές ἐστι τοῖς ἐντυγχάνουσι 

ταῖς ἱεραῖς γραφαῖς" μεγάλους (γὰρ) καὶ βαρεῖς πολέμους ᾿Αβραὰμ ἀνε- 

δέξατο, οὃς χαϑῃρηχὼς φαίνεται. χαὶ ἢ τῆς πατρῴας μέντοι Τῆς ἀπό- 381 

λειψις μετανισταμένῳ χαὶ πάλιν οἰχῆσαι μὴ δυναμένῳ, φορουμένῳ δὲ 

Ὁ ὧδε χἀχεῖσε χαὶ ἐρήμους χαὶ ἀτριβεῖς ὁδοὺς ἀλωμένῳ τῷ μὴ ϑεοπρο- 

πίοις χαί τισι ϑεσφάτοις πεπιστευχότι βαρὺς ἦν πόλεμος. ἀλλ᾽ ἔδει 

Ἰὰρ χαὶ τρίτον τι τῶν φοβερῶν προσεπιδαψιλεύσασϑαι, λιμόν, μετανα- 

στάσεως χαὶ πολέμου χαχὸν χεῖρον. ποίαν οὖν εἰρήνην ἤγαγεν; τὸ 388 

2 ἐχ] ἐχ τοῦ ΔΒ ἅπασι ΔΑΒ δὲ Ραρ (Ὴ}ὃ"Ὀ Ὁ. ἀπὸ οἴη. ῬΔρ 

πενεία χαὶ Ῥᾶρ: οἵη. σοὐά, ἡ, ἃ ὁμότροπα ΗΡ 4 (ὃν χατασχευάζουσιν) κατὰ 
[χ 11 0) 4, ὃ αἀσϑενεια ῬᾺρ ἡ. χῆρος ΠΤΡῚ σορὸς ΗΞ 0 πάϑος Η 
δι εοἀά4, (Ραρ3): ἔτι δ᾽ σεοηΐεῖο ἴ ομοτυρᾶννων Ῥὰρ: ὁμοιοτυράννων οοαᾷ., ὁμοιο- 
τρήπων ὁοπὶ. Μδηρ, 8 δυνάμεις ΠΡ δηΐθ γαληνὸν δὐὰ, ὃ ΗΞ, γοεθηπὶ (ἀπελεύ- 
σεται Ὁ) ἀδοββθο ψἱάθίογ 9. χτησαμενοὺς ΓᾺΡ εὐδαίμονα εοὐά. 10 τοιοῦτο 
Ρὰρ μεν Ρὰρ (δίαδηγ.): μοι σοὐα. 11 δὲ ὁπ. οοά, σώματ᾽ οὐ πρὸς (ἰ 

ὑγείαν εοὐά, εὐοδεῖ ΡΟΒὲ 11. δὲ αὐ, χαὶ ΑΒΓ, ἴῃ ταβ., αἱ νἱά,, Ρ᾿ 

μοι ΗΣ, με Η! 12. εὐεξία ΔΑἢ Ῥγίυ5. χαὶ ὁπ|. ὰρ 14. υγεινωι ΓᾺΡ 

15 ἀπὸ τῶν ἐπιστήμης ΔΒ 11] τε Ρὰρ 10 ἣν Ρὰρ νυ: ἧς οοβά, αγου- 

σιν Ρὰρ εστιν Ρὰἂρ ἐντυγχάνουσιν Ῥὰρ 11 μεγαλοῖς ΡΔΡ γὰρ δ, 

Τάγη. 18 χεχρατηχὼς σοπίοϊο 18,19 ἀπολήϑης (ἱ 19 πάλιν Ρὰρ ΔΗ: 

πόλιν ΠΗΡ φερομένω οοα. 20 τῷ ὁπ. (ἱ 30. 21 ϑεοπρεπίοις Α. ϑεοπρε- 

πείοις α 21] τισι] τι ΗἸΡ! ἀλλ᾽ ἔδει Μδηρ. (5.86 }}}), αλλ᾽ εὃε Ῥαᾶρ: ἀλλὰ δεῖ 
εοὐά. 22 χαὶ γὰρ ΑΒ τριῶν τῶν Ἰ, προσεπιδαψιλευσασϑαι Ρὰρ: προσ- 
ενδα νυ εύσασϑαι ΑΒΟΉ, πρὸς ἕν δαψιλεύσασϑαι Ρ ὦ, 28. μετὰ αναστασεὼς ἊΡ, 

ἐπαναστάσεως ΑΒ 20 χαχοὸν χεῖρον Ρᾶρ: χαχῶν χείρονα (χείρωνα ἢ) εοἀή, 

ΡΝ οαΐα ορότα τοὶ. ΠῚ, ὃ 
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γάρ, οἶμαι, μετανίστασϑαι χαὶ ἀνίδρυτον εἶναι χαὶ βασιλέων ἀμάχοις 

ἐναντιοῦσϑαι δυνάμεσι χαὶ λιμῷ πιέζεσθαι πόλεμον οὐχ ἕνα, πολλοὺς δὲ 

8589 χαὶ πολυτρόπους ἔοιχε μηνύειν. ἀλλ᾽ ἔν γΞ ταῖς δι᾿ ὑπονοιῶν ἀποδό- 

σεσιν εἰρήνης ἀχράτου δεῖγμα ἔχαστον αὐτῶν εἶναι συμβέβηχε. παϑῶν 

Ἱὰρ | ἔνδεια χαὶ λιμὸς χαὶ χαϑαίρεσις ἐχϑρῶν  ἀδιχημάτων χαὶ μετα- ρΡ. 51: 

νάστασις ἀπὸ Χαλδαϊχῇς δόξης πρὸς τὴν φιλόϑεον, τουτέστιν ἀπὸ τοῦ ὁ 

γεγονότος αἰσϑητοῦ πρὸς τὸ νοητὸν χαὶ πεποιηχὸς αἴτιον, εὐνομίαν χαὶ 

890 εὐστάϑειαν χατασχευάζουσιν. ὑπισχνεῖται δὲ τῷ τοιαύτην ἄγοντι εἰρή- 

νὴν χαλὸν γῆρας, οὐ δήπου τὴν πολυχρόνιον ἀλλὰ τὴν μετὰ φρονήσεως 

ζωήν: τὸ γὰρ εὐήμερον πολυετίας χρεῖττον, ὅσῳ χαὶ βραχύτερον φῶς 10 

σχότους αἰωνίου, μίαν γὰρ ἡμέραν ὑγιῶς εἶπέ τις προφητιχὸς ἀνὴρ 

βούλεσϑαι βιῶναι μετ᾽ ἀρετῆς ἢ μυρία ἔτη ἐν σχιᾷ ϑανάτου (Ρβ4]π’. 

91 88,11), ϑάνατον μέντοι τῶν φαύλων αἰνιττόμενος βίον. τὸ δὲ αὐτὸ 

χαὶ νῦν ἔργοις μᾶλλον ἢ ῥήμασι διασυνίστησι Μωυσῆς" ὃν γὰρ ἀνα- 

Ἰράφει γήρα χρησύμενωον χαλῷ, τῶν πρὸ αὐτοῦ σχεδὸν ἁπάντων ὁλι- 15 

τοχρονιώτατον εἰσήγαγε, φιλοσοφῶν χαὶ διδάσχων ἡμᾶς, τίς ὁ πρὸς 

ἀλήϑειαν εὐγήρως ἐστίν, ἵνα μὴ πολὺν τῦφον ἐπὶ τοῦ φανεροῦ σώμα- 

τός ποτε ἀποδεξώμεϑα γέμοντα αἰσχύνης χαὶ πολλῶν ὀνειδῶν, ἀλλ᾽ εὖ- 

βουλίαν καὶ σταϑερύτητα ψυχῆς ἰδόντες τὸ γέρως ἀδελφὸν χαὶ παρώνυ- 

909 μὸν χαλὸν Ἰῆρας ἐπιφημίσωμέν τε χαὶ μαρτυρήσωμεν. δογματιχῶς 90 

οὖν ἄχουε χατὰ τὸν νομοϑέτην μόνον τὸν ἀστεῖον εὐγήρων χαὶ μαχρο- 

θιώτατον, ὀλιγοχρονιώτατον δὲ τὸν φαῦλον, ἀποϑνύήσχειν ἀεὶ μανθάνοντα, 

μᾶλλον δὲ τὴν ἀρετῆς ζωὴν ἤδη τετελευτηχότα. 

1 αιδρυτον Ρὰρ 2 δυνάμεσι 8οΥΙρδὶ: δυνάμενον Ρὰρ ΘῊΡ, μὴ δυνάμενον ΑΒ 

πιεζεῖσϑαι ΗΡ 3. 4 ἐπιδόσεσιν (ἱ ὃ τὴν] τὸν ΡΗ! φιλόϑεον] φοβεον 

Ρὰρ Ἴ τὸ] τὸν Ρὰρ α εὐωνυμίαν ΗΡ! 8 εὐστάϑιαν Ρὰρ Η!, 

ϑ 
εὖστα Ρ 9 ργβ τὴν Ρὰρ: οπι. οὐ, 9. 10 τὴν οἱ ζωὴν Ῥδρ: τὸ οἱ ζῆν οοὐα, 
10 χρείττω Ῥὰρ (ἰ οὔον Ῥὰρ, ὅσα ΑΒ φῶς (ἡμερήσιον) σοπὶ, Μδηρ. 
11 ὑγεία ὡς (ἰ τις οἵη. ΠΡῚ προφήτης ΗΡ 12 μετὰ εοοαι.. 

τοῦ ϑανάτου οοὐα. 13 ϑανατον μεντοι Ῥᾶρ: σκιὰν οοαα, μέντοι] τὸν 

οοπίοϊο τὸν φαῦλον οοὐά,, τὸν (τη6}}π|8 τὸν τῶν) φαύλων οοπὶ. Μδῃρ. 
ανιττομενος ΡὰΡ δὲ Ρὰρ 14 ἔργοις ΒΟΥΙΡΒ1: εν τοῖς Ρδρ, ἔργον οοαά,, 

ἔργῳ ν ρήμασι ΡΔρ: ῥῆμα οοαά., ῥήματι ν διανίστησι ΑΒ Μωσῆς 
ΘΟῊΗΡ 15. γρησαμενον οὐ(α, τῶν] τὸν 18 εἰσηγαγεν Ῥὰρ 

117 πολυτυφον (510) Ρᾶρ: παλαιὸν τῦφον εοαἀ.., πολιὸν τῦφον (ἃ, ἴοτξ, τϑοῖθ 18 ἀνα- 

δεξώμεϑα οοὐά. 19. ψυχῇ ἐνιδόντες σοπ οὶο γέρος ΡΗ!, γένος Α(Ρ3Ὁ) 
19, 390 παρωνυμὸν Ῥὰρ (δίδῃρ.): -πατρώνυμον ΒΡ", πατερώνυμον (ΗΡ᾿, ἴὰ καὶ 

δή, ἃ 21, 22 μακαριώτατον ΔΒ 22) ὀλιγοχρονιώτατον οἵη. ῬΔΡ τον 

ὃε Ρὰρ ἀεὶ οἵη. οοὐμ. λανϑάνοντα οοπὶ. Μδηρ. 28. τὴν τῆς ἀρετῆς ΑΒ 
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(59.) Λέγεται δ᾽ ἑξῆς" «τετάρτῃ δὲ γενεᾷ ἀποστραφήσονται ὦδε“ 398 

(θη. 18,16), οὐχ ἵνα αὐτὸ μόνον μηνυϑῇ χρόνος, ἐν ᾧ τὴν ἱερὰν 

οἰχήσουσι γῆν, ἀλλὰ χαὶ ὑπὲρ τοῦ τελείαν ἀποχατάστασιν Ψυχῆς παρα- 

στῆσαι. γίνεται δὲ ὡσανεὶ τετάρτῃ Ἰενεᾶ" ὃν δὲ τρόπον, ἄξιον συν- 

ὅ διασχέψασθαι. ἀποχυηϑὲν τὸ βρέφος ἄχρι τῆς πρώτης ἑπταετίας ἐν 394 

ἡλιχίᾳ τῇ παιδιχῇ Ψυχῆς ἀχραιφνοῦς μεμοίραται, λείῳ μάλιστα ἐμφε- 

ροῦς χηρῷ, τοῖς ἀγαϑῶν χαὶ χαχῶν χαραχτῆῇρσι μήπω τετυπωμένης" 

χαὶ γὰρ ὅσα γράφεσθαι δοχεῖ, ὑγρότητι ἐπαλειφόμενα συγχεῖται. πρώτη 39ὅ 

μὲν ἧδε ὡσανεὶ γενεὰ ψυχῆς" δευτέρα δέ, ἥτις μετὰ τὴν παιδιχὴν ἥλι- 

Ι9 χίαν χαχοῖς ἄρχεται συζῆν, ἅ τε ἐξ ἑαυτῆς εἴωϑε Ὑεννᾷᾶν Ψυχὴ χαὶ 

ὅσα παρὰ τῶν ἄλλων ἀσμένη δέχεται. διδάσχαλοί τε γὰρ ἁμαρτημᾶ- 

τῶν μυρίοι, τίτϑαι χαὶ παιδαγωγοὶ χαὶ γονεῖς χαὶ οἱ χατὰ πόλεις γε- 

Ἰραμμένοι χαὶ ἄγραφοι νόμοι θαυμάζοντες ἃ χρὴ τελᾶσϑαι, χαὶ ἄνευ 

τῶν διδαξόντων αὐτομαϑής ἐστιν αὐτὴ πρὸς τὰ ὑπαίτια, ὡς ὑπ᾽ εὐφο- 

ι ρίας ἀεὶ χαχῶν βρίϑειν. ,ἔγχειται“ γάρ φησι Μωυσῆς ,,ἣ διάνοια τοῦ 390 
.5» 

ἐστὶν ἢ ἐπαρατοτάτη γενεὰ μὲν συμβολιχῶς, χυρίως δὲ ἡλιχία, χαϑ᾽ ἣν 

τό τε σῶμα ἡβᾷ χαὶ ἢ Ψυχὴ πεφύσηται, τῶν ἐντυφομένων ἀναρριπιζο- 

μένων παϑῶν, ἅλως τε χαὶ ἀστάχυς χαὶ πεδία (Εχοὰ. 22,0) χαὶ ὅσα 

Ἢ ἂν τύχῃ χαταπιμπράντων. ταύτην τὴν ἐπίνοσον γενεὰν ἢ ἡλιχίαν ὑπό 297 

τινὴς τρίτης οἷα ὑπὸ ἰατριχῇς φιλοσοφίας νοσηλευϑῆναι χρή, χατεπα- 

σϑεῖσαν λόγοις ὑγιξινοῖς χαὶ σωτηρίοις, δι᾿ ὧν χένωσιν μὲν ἐνδέξεται 

τῆς ἀμέτρου τῶν ἁμαρτημάτων πλησμονῆς, πλήρωσιν δὲ λιμηρᾶς χε- 

1 δ ὃε Ῥὰρ ὃε Ραρ: οἴη. οὐἀᾷ. αποστραφησον Ῥὰρ 2 αὐτὸ 
μόνον Ῥὰρ (ΛΔδηρ.): μόνον αὐτὸ (ἰ, μόνον αὐτῶ οοἰοτὶ ὃ χρόνος [’ Ροβὶ 

ἱερὰν δὐά. οἴχησιν ΠΡ ῷ αλλα χαὶ ὑπερ τοῦ Ραρ; ἀλλ᾽ ὑπὲρ τοῦ καὶ τὴν οοἀά. 

ψυχης Ραρ΄: ἀρετῆς οοὐά, 3... 4. παρασίησαι ῬᾺρ 4 αἰϊ. δὲ οπι. Β 

ὃ παιδιχι Ῥᾶρ ψυχῆς Ῥᾶρ: φύσεως σοὐά. ἀκχρεφνοῦς λείῳ Μδηρ.: 

λείμὼς Ρϑρ, τελείω οοαα, μαλλιστα Ρὰρ 1 χηρὼ τοῖς Ρὰρ (Νίαηρ.): 

ἀχηράτοις οοὐά. τετυπωμένη οοιά. 8. ἐγγράφεσθϑαι σὐπίοϊο χηδει 

Ῥὰρ υγρότητι Ῥαρ: δι᾿ ὑγρότητα εοπα. ἀπαλειφόμενα «οηϊ. Μαηρ. 

" ἤδε] ηδη ΡΔΡ δευτερα τε τις Ρὰρ 10 ἑαυτῆς Ρὰρ Η|2: αὐτῆς οοἰοτί 
11 ἀσμενὴς ἃ, ἀσμένως οοἰοτὶ 12 τιϑϑαι Ῥὰρ 18 νόμοι καὶ ἀγραφοι ἰγάπβροβ. 

εοὐα. 14. διδαξάντων οοαά, αὑτὴ βεγρβὶ: αὕτη οοὐά., αὕτη 5. 8. ΗΣ 
τὰ οἵυ. εοὐᾷ. ὑπὸ ΔΒ 18 βρίϑοντες ΡΠῚ φησιν εοαὰ, Μωυσῆς 
βεΠρϑὶ: Μωσης Ρὰρ, οἵη. οοἀά, ιὅ. 10 ἐπιμελῶς τοῦ ἀνθρώπου ΑΒ 10 ἣδε 
εοὐά. 11 ἐπαρατωτάτη ΑΒ 1ι8 ἡβᾶ κ5. 5. Η", ἡ βάσις 1, 

19 ἅλως ΑΒ: ἄλλως Ρὰρ (ἩΡ, ἀλωὰς δηρ. αἰ1. χαὶ Ῥὰρ (Δἴδηρ): οἵὰ. οοάά, 

ἄστα ὑς τε καὶ ΑΒΟ6 20 τὴν οἴη. Ρὰρ 21. 22 χατασπασϑεῖσαν ΑΒ 

22 ἐνδεξηται Ρὰρ 

Ὁ 
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298 γνώσεως τῶν χατορϑωμάτων χαὶ ἐρημίας δεινῆς. μετὰ τὴν ϑεραπείαν 

᾿οὖν ταύτην Ἱενεᾷ τετάρτῃ φύεται ψυχῇ δύναμίς τε χαὶ ῥώμη χατὰ τὴν 

τῆς φρονήσεως βεβαιοτάτην ἀνάληψιν χαὶ τὸ ἐν ἁπάσαις ἀρεταῖς ἀχλινές 

τε χαὶ πάγιον. τοῦτ᾽ ἐστὶ τὸ λεγόμενον" «τετάρτῃ δὲ γενεᾷ ἀποστρα- 

φήσονται ὧδε.“ χατὰ Ἰὰρ τὸν δειχϑέντα τέταρτον ἀριϑμὸν ἀποστρα- ὅ 

φεῖσα τοῦ διαμαρτάνειν ἢ ψυχὴ χληρονόμος ἀποδείχνυται σοίας. 

899 πρῶτος μὲν γὰρ ἀριϑμός, χαϑ᾽ ὃν οὔτε ἀγαϑῶν οὔτε χαχῶν λαβεῖν 

ἔννοιαν ἔστιν. ἀτυπώτου τῆς ψυχῆς ὑπαρχούσης" δεύτερος δέ, χαϑ᾽ ὃν 

φορᾷ τῶν ἁμαρτημάτων χρώμεϑα" τρίτος δέ, ἐν ᾧ ϑεραπευόμεϑα, τὰ 

νοσερὰ διωϑούμενοι χαὶ τὴν ἀχμὴν τῶν παϑῶν ἀφηβῶντες: τέταρτος 10 

δέ, ἐν ᾧ παντελοῦς ὑγιείας χαὶ ῥώσεως μεταποιούμεϑα, ὁπότε ἀπο- 

στρεφόμενοι τὰ φαῦλα τοῖς χαλοῖς ἐγχειρεῖν δοχοῦμεν, πρότερον δὲ οὐχ 

800 ἔξεστι. (60).) τὸ δὲ ἄχρι τίνος, αὐτὸς μηνύσει λέγων. ,οὕὔπω γὰρ ἀνα- 

πεπλήρωνται αἱ ἀνομίαι τῶν ᾿Αμορραίων“ (ἄφθη. 10,16). δίδωσι δὲ 

ἀφορμὴν τοῖς ἀσϑενεστέροις τὰ τοιαῦτα, ὡς ὑπολαμβάνειν, ὅτι Μωυσῆς ι΄ὸ 

εἱμαρμένην χαὶ ἀνάγχην ὡς αἰτίας τῶν γινομένων ἁπάντων εἰσάγει. 

801 χρὴ δὲ μὴ ἀγνοεῖν, ὅτι ἀχολουϑίαν μὲν χαὶ εἱρμὸν χαὶ ἐπιπλοχὰς αἱ- 

τιῶν ἅτε φιλόσοφος χαὶ ϑεοφραδμων ἀνὴρ οἶδεν, τούτοις δ᾽ οὐχ ἄνα- 

πτει τὰς τῶν γινομένων αἰτίας. ἐφαντασιώϑη γὰρ πρεσβύτερηων ἄλλο 

ἐποχούμενον τοῖς ὅλοις ἡνιόχου τρόπον ἢ χυβερνήτου: πηδαλιουχεῖ γὰρ 90 

τὸ χοινὸν τοῦ χόσμου σχάφος, ᾧ τὰ πάντα ἐμπλεῖ, χαὶ τὸ πτηνὸν 

ἅρμα, τὸν σύμπαντα οὐρανόν, ἡνιοχεῖ χρώμενον αὐτεξουσίῳ χαὶ αὐτο- 

802 χράτορι βασιλεία. τί οὖν χαὶ περὶ τούτων λεχτέον ; ἑρμηνεύονται 

᾿Αμορραῖοι λαλοῦντες, τὸ δὲ μέγιστον ἀγαϑὸν ἀνθρώπῳ δωρηϑὲν ὑπὸ 
φύσεως, τὸν λόγον, μυρίοι τῶν λαβόντων διέφϑειραν ἀχαρίστως χαὶ 25 

ἀπίστως τῇ δούσῃ προσενεχϑέντες, οὗτοι δέ εἰσιν οἱ γόητες, οἱ χόλα- 

Ι ἠρεμίας Ῥὰρ δεινῆς} ἡδονῆς Η 2 ταύτην ο΄. ΡΔρ γενεᾶ τετάρτη ὰ0 
(ἰ : τετάρτη γενεᾶ οοἰοτὶ ρώμην Ῥὰρ ἢ, ὃ χατὰ φρόνησιν Ῥὰρ, [οτὲ. κοτὶνν. 

χατὰ φρονήσεως 3. ἀντίληψιν Α τὸ οπι. ὦ 4 εατιν ῬᾺΡρ ὃε Ρδρ: 

οῃ. τοὐά. Ἴ αριμϑος ΡΔρ οὔτ᾽ ΑΒ ἴ. ὃ ἔννοιαν λαβεῖν οοὐά, 
8 τῆς οἴη ν δευτερὸν Ρὰρ. 9. τρίτη ΑΒ 10 τετάρτη ΔΒ 

11 ὑγείας οοὐά. 11. 12 ἀποστρεφόμεϑα (ἱ 12. τοῖς οἵη. οοπὰ. 

χαχοῖς ἃ εγχεῖρεν Ρὰρ 15. εξεστιν Ρὰρ μηνύει ΠΡ 14. ἁμαρτίαι 1} 

διδωσιν ῬΔΡ 15 Μωσῆς αὶ 10 γεινομενων Ῥὰρ: γενομένων οοὐά. 18 ϑεο- 
φράσμων ὧν ρμοβί ἀνὴρ αἀὐά, οοἀά, οἷὸς ἩΡ 18, 13. οὗ τούτοις 
ὃ ἀνάπτει 18 δ᾽ οἴω. Ρὰρ οὐκ 5. 5. ἢ, οὦ. ὁ 18, 19 ἀνάπτει 
ΡΟΒὲ αἱΐ. α τῶϑ, ὁ ΠπΠ|ὶ ἴῃ ΗΡ, ἀναπίπτει (ἢ 19 γενομένων ΑΒ ἄλλον (ὦ 

21] εἐμπλεχεῖ Ρὰρ 24 ἀνϑδρῴπῳ οὔ, Ῥὰρ 0 δοτη οὐπὶ γαβ. ρμροβί ὁ Ρ, 
δόσει ΑΒ 20. 69,1 οἱ χόλαχες, οἱ γύητες οοδά, 
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11}. χες, οἱ πιϑανῶν σοφισμάτων εὕρεταί, [ φεναχίσαι χαὶ παραχρούσασϑαι 

μόνον εὖ εἰδότες, τοῦ ἀψευδεῖν οὐ πεφροντιχότες. ἐπιτηδεύουσι μέντοι 

χαὶ ἀσάφειαν, ἀσάφεια δὲ βαϑὺ σχότος ἐν λόγῳ, χλέπταις δὲ συνεργὸν 

τὸ σχότος. οὗ χάριν Μωυσῇς τὸν ἀρχιερέα δηλώσει χαὶ ἀληϑείχ δια- 303 
ὃ χεχύσμηχεν (Εχοά. 28,26). ἀρίδηλον ἀξιῶν εἶναι χαὶ ἀληϑῆ τὸν τοῦ 

σπουδαίου λόγον. οἱ δὲ πολλοὶ τὸν ἄδηλον χαὶ ψευδῇ μεταδιώχουσιν, 

ᾧ συνεπιγράφεται πᾶς ὃ τῶν ἀγελαίων χαὶ ἠμελημένων ἀνθρώπων 

ἀπατώμενος ὄχλος. ἕως μὲν οὖν ,οὐχ ἀναπεπλήρωται τὰ ἁμαρτήματα 304 

τῶν ᾿Αμορραίων“, τουτέστι τῶν σοφιστιχῶν λόγων διὰ τὸ ἀνεξέλεγχτον, 

9 ἀλλ᾽ ἔτι ὀλχὸν ἔχοντα δύναμιν ταῖς πιϑανότησιν ἡμᾶς ἐπαλεται, 

[χαὶ] ἀποστραφῆναι χαὶ χαταλιπεῖν αὐτὰ οὐ δυνάμενοι τῷ δελεάζεσϑαι 

χαταμένομεν. ἐὰν δὲ πᾶσαι αἱ ψευδεῖς πιϑανήότητες διελεγχϑῶσιν ὑπὸ 805 

τῶν ἀληϑῶν πίστεων χαὶ πλήρεις αὐτῶν χαὶ ἐπιχειλεῖς αἱ ἁμαρτίαι 

περιφανῶσιν, ἀποδρασόμεϑα ἀμεταστρεπτὶ χαὶ μονονοὺ τὰ ἀπόγαια 

15 ἀράμενοι τῆς τῶν ψευσμάτων χαὶ σοφισμάτων χώρας ἐξαναχϑησήόμεϑα, 

τοῖς ἀληϑείας ναυλοχωτάτοις ὑποδρόμοις χαὶ λιμέσιν ἐνορμίσασϑαι ἐπει- 

Ἰόμενοι. τοιοῦτον δὴ τὸ δηλούμενον ὑπὸ τῆς προτάσεως" ἀμήχανον 800 

τὰρ ἀποστραφῆναι χαὶ μισῆσαι χαὶ χαταλιπεῖν τὸ πιϑανὸν ψεῦδος, εἰ 

μἢ τὸ περὶ αὐτὸ ἁμάρτημα πλῆρες ἀναφανείη χαὶ τέλειον: ἀναφα- 

3) νεῖται δὲ ἐχ τοῦ μὴ περιέργως διελεγχϑῆναι χατὰ τὴν τοῦ ἀληϑοῦς 

ἀντίταξιν χαὶ βεβαίωσιν. 

(01.) Λέγει δὲ ἑξῆς" ,ἐπεὶ δὲ ἐγίνετο ὁ ἥλιος πρὸς δυσμαῖς, 807 

φλὸξ ἐγένετο“ (θη. 15,11), δηλῶν ὅτι ἀρετὴ πρᾶγμα ἐστιν ὀψίγονον 

ἱ ροβὲ εὑρεταὶ δά. ἐξ ἀπάτης πλανῆσαι Ὁ 2 μόνον Ῥὰρ Ὁ: μᾶλλον οοἕα, 

τοῦ 0 Ὁ): τοῦ δὲ ὁοοἀά. πεφροντίχασιν 1) ὦ σχότος] πάϑος ἢ 

4 Μωσῆς ΠΡ 8 ἀναπεπλήρωνται ΗΡ 9. ἀπεξελεγχτον ΡὰΡ 10 ὁλχὸν 

Νδηρ,: ἐνδίολχον Ῥὰρ ΑΒΟΗΞΣ, ἕνα δίολχον Ρ(Π") ἔχοντες (ἱ ἀπάγεται Ρὰρ 

ΠῚ χαὶ ργΐαβ ὁπ. ΘΗ, χαὶ {γοητεύει 6. στ, οομπίοίο 12 ἐγκαταμένομεν ὑοηὶ, δίαηρ, 

12 πᾶσαι ἀψευδεῖς ΗΡ 18 ἀληϑῶς ΒΗ 14. ἀποδρασόμεθα Ρὰρ Η": ἀποδρασώμεϑα 

κεἰ ογὶ απογαια Ῥὰρ: ἀπόγεια ΑΟΡ3, ἐπίγεια ΗΡῚ 15. ἐξαναστησόμεϑα 

1ὺ ἱπποδρόμοις ΑΒ 11 δὴ οἴῃ. Ρὰρ 18 γὰρ ὁτη, οὐαι, 19. πληρης Ρὰρ 

19. ἀγχφανείη βοΙίρδβὶ, ἀναφανειν Ραμ: ἀναφανῆ ἢ ΔΙ, ἀναφανῆναι ἢ ΟΡ(Η}), ἀνα- 

φυνῇ ἢ 20 περιέργως διελεγχϑῆναι (1 Ρ: περιέργως διαλεχϑηναι Πρ, παρέργως 

διαλεχϑῆναι ΑΒ τοῦ Ῥὰρ: οὐ. ΑΒΟΤΙ, τῆς ἢ 22) ἐγένετο οὐσα, 

δυσμάς εοὐά. 

᾿. ἃ ΒΡ (01, 2θδν ([οπια οαι. Παγγὶβ. ἢ. 92): οἱ πιϑανῶν --- πεφροντίχασιν. ρογρὶί. ᾿ἴπ. 7 
οἷς ἡ τῶν ἀγελαίων καὶ ἠμελημένων ἀνθρώπων ἀπατώμενος ὄχλος συνεπιγράφεται. 



τὸ ΡΗΙΚΟΝῚΒ 

χαὶ μήν, ὡς ἔφασαν τινες, πρὸς αὐταῖς ταῖς τοῦ βίου δυσμαῖς βεβαιού- 

μενον. ἀρετὴν δὲ ἀπειχάζει φληγί' χαϑάπερ γὰρ ἢ φλὸξ χαίει μὲν τὴν 

παραβληϑεῖσαν ὅλην, φωτίζει δὲ τὸν γείτονα ἀέρα, τὸν αὐτὸν τρόπον 

ἐμπίπρησι μὲν τὰ ἁμαρτήματα ἣ ἀρετή, φέγγους δὲ τὴν ὅλην ἀναπίμ- 

908 πλησι διάνοιαν. ἀλλὰ γὰρ ἔτι τῶν ἀδιαιρέτων χαὶ ἀμερίστων λόγων 8 

ἐπιχρατούντων ταῖς πιϑανότησιν, οὃς ᾿Αμορραίους ἀναχαλεῖ, περιφανε- 

στάτην χαὶ ἄσχιον αὐγὴν ἰδεῖν οὐ δυνάμεθα χλιβάνου δ᾽ εἰλιχρινὲς 

πῦρ οὐχ ἔχοντος, ἀλλ ὡς αὐτὸς ἔφη (θη. 10,11) χαπνιζομένου τρό- 

πὸν διαχείμεϑα, σπινθϑῆρσι μὲν τῆς ἐπιστήμης ὑποτυφόμενοι, μήπω δὲ 

809 χαϑαρῷ πυρὶ δοχιμασϑῆναι χαὶ χραταιωϑῆναι δυνάμενοι. πολλὴ δὲ τῷ 10 

σπείραντι τοὺς σπινθῆρας χάρις, ἵνα μὴ νεχρῶν τρόπον σωμάτων ὃ 

νοῦς ὑπὸ παϑῶν χαταψυχϑῇ, ἀλλ᾽ ἔνϑερμος ὧν χαὶ χλιαινόμενος ὑπεχ- 

χαύμασιν ἀρετῆς ζωπυρῆται μέχρι τοῦ τὴν εἰς πῦρ ἱερόν, ὡς ὁ Ναδὰβ 

310 χαὶ ᾿Αβιούδ (μὸν. 10,2), δέξασϑαι μεταβολήν. χαπνὸς δὲ γίνεται μὲν 

πρὸ πυρός, [ δαχρύειν δὲ βιάζεται τοὺς πλησιάζοντας. ἀμφότερα δὲ ρμ. 518} 

φιλεῖ συμβαίνειν’ ταῖς τε γὰρ ἀρετῆς αὐγαῖς προσχωροῦντες τελειότητα 1Ὁ 

ἐλπίζομεν, χαὶ εἰ μήπω δυναίμεϑα τυχεῖν αὐτῆς, οὐχ ἀδαχρυτὶ διάγο- 

μὲν ἀνιώμενοι. πολὺς γὰρ ὅταν ἵμερος ἐνταχῇ, πρὸς τὴν τοῦ ποϑου- 

μένου ϑήραν ἐπισπεύδει χαὶ ἄχρι τοῦ συλλαβεῖν χατηφεῖν ἀναγχάζει. 

811 χλιβάνῳ δὲ νῦν ἐξωμοίωσε τὴν ψυχὴν τοῦ φιλομαϑοῦς χαὶ ἐλπίδα τελειώ- 20 

σεως ἔχωντος, ἐπειδὴ τροφῆς πεττομένης συγχραταιοῦν ἑχάτερον ἀγγεῖόν 

ἐστιν, ὁ μὲν τῆς διὰ σιτίων φϑαρτῶν, ἣ δὲ τῆς δι᾿ ἀφϑάρτων ἀρετῶν. αἱ δὲ 

λαμπάδες τοῦ πυρὸς αἱ δαδουχηύμεναι τοῦ δαδούχου ϑεοῦ χρίσις εἰσίν, 

αἱ λαμπραὶ χαὶ διαυγεῖς, αἷς ἔϑος μέσον τῶν διχοτομημάτων, λέγω δὲ 

812 τῶν ἐναντιοτήτων, ἐξ ὧν ἅπας ὁ χύσμος συνέστηχε, διάγειν. λέγεται "Ὁ 

γάρ᾽ λαμπάδες πυρός, αἵ διῆλθον μέσον τῶν διχοτομημάτων“ (θη. 

1 αὐτοῖς Ρὰρ 8. παρευρεϑεῖσαν ΑΒΡ5 4 εἐνπιπρησεῖ ΔΡ φεγγὺς Ῥδρ 

4, ὃ ἀναπίπλησι ΡΗ!, ἕο. τοοίρ ὃ ἔτι οἵα. ΑΒ, ἐπὶ α 6. ταῖς οι. ΗΡ 
ἐπιϑανοτησι Ρδρ Ἴ αὐγὴν εοὐά.: αὐτὴν ΡΔρ εἰλιχρινὲς σοι. ἢ τῆς ΡΔρ 

ΑΒα: τοῖς ΗΡ ἐπιτυφόμενοι ΗΡ 9. 10 μήπω -- δυνάμενοι οἵη. ΔΒ 10 χαϑαρῶ 

πυρὶ Ρὰρ (ἰ: πυρὶ καϑαρῶ ΑΒ, πυρὶ ΠΡ 11 σπείραντι] ζωπυροῦντι οοηϊ. Νηρ. 

χάρο " 12 ὑπὸ παϑῶν οἵη. ἐοὐά, χαταψυχϑηι Ραρ: χαταψυγῇ οοσά, ἀλεαινό- 
μενος εὐπα, 1Ὁ εἰς} εἰ ἃ ναδὰμ Α|}. ναβὰδ ( 18 δὲ] δὴ Β 15. φιλεῖν 

ΔΡ ταῖς τε γὰρ ἀρετῆς αὐγαῖς προσχωροῦντες 5ογρ81: τοῖς τε (τε οἵη, Η7, ῬΔρ Ὁ) γὰρ 

ἀρετῆς ἀγγέλοις προσχορεύοντες (προχορεύοντες ΠΡ ΓΔρ 7) Ρὰρ δἰ σοαά., ταῖς... αὐγαῖς ἐγχο- 

ρεύοντες σοηϊ. δης. 10 χαὶ Ραρ: χἂἄν εὐβά, δυνάμεϑα Α 19 {(δάχρυας μέχρι 

τοῦ χαταλαβεῖν χαταχεῖν ἀναγκάζει π|8}6 «9556 καταλαβεῖν σοὐα, 21] (συγ)χρα- 

ταῖοῦν Ῥάρ: ὁπ. σοήή, 23. χρίσεις οὐδε. 94. μεσὸν Ῥὰρ: μέσαις ἑοοἀή, ρΡοβί 

τῶν «6. διαυγεῖς ὦ 2 ἐνδιάγειν οοηΐ, δίαιν. 20 ροβὶ γὰρ δά, ὅτι Α8Ρ» 



ΟΙ5 ΒΑΕ. ὈΙΥ. ΒΕΒῈΒ τι 

15,11), ἵνα γνῷς, ὅτι αἱ θεῖαι δυνάμεις διὰ μέσων χαὶ πραγμάτων χαὶ 

σωμάτων ἰοῦσαι φϑείρουσι μὲν οὐδὲν --- μένει γὰρ ἀπαϑῇ τὰ διχοτο- 

ἥματα --- διαιροῦσι δὲ χαὶ διαστέλλουσι σφόδρα χαλῶς τὰς ξἔχάστων 

φύσεις. 

5 (63.) Τῆς οὖν τῶν εἰρημένων ἐπιστήμης χληρονόμος δεόντως 813 

ἀποδείχνυται ὁ σηοφύς" ,͵ἐν Ἰὰρ τῇ ἡμέρα“ φησίν, ἐχείνῃ, διέθετο χύ- 

ριης τῷ ᾿Αβραὰμ διαϑήχην λέγων: τῷ σπέρματί σου δώσω τὴν γῆν 

ταύτην“ (θη. 15,18). ποίαν τὴν δηλοῖ, εἰ μὴ τὴν προξιρημένην, ἐφ᾽ 814 
ἣν ποιεῖται τὴν ἀναφοράν; ἧς ἐστιν ὃ χαρπὸς χατάληψις ἀσφαλὴς χαὶ 

Ιὸ βεβαία τῆς τοῦ ϑεοῦ σοφίας, χαϑ᾽ ἣν τὰ σύμπαντα τοῖς τομεῦσιν ἕαυ- 

τοῦ διαφυλάττει ἀπαϑῆ τὰ ἀγαϑὰ χαχηῦ χατὰ τὰ ἐπὶ τοῖς τὴν γένεσιν 

ἀφϑάρτοις. εἶτ᾽ ἐπιλέγει" «ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ Αἰγύπτου ἕως τοῦ ποτα- 318 

μοῦ τοῦ μεγάλου [ποταμοῦ] Εὐφράτου“ (θη. 18,18). δηλῶν ὅτι οἱ 

τέλειοι τὰς μὲν ἀρχὰς ἔχουσιν ἀπὸ σώματος χαὶ αἰσθήσεως χαὶ τῶν 

15. ὀργανιχῶν μερῶν, ὧν ἄνευ ζῆν οὐχ ἔνεστι --- χρήσιμα γὰρ πρὸς τὴν 

ἐν τῷ μετὰ σώματος βίῳ παιδείαν ---, τὰ δὲ τέλη ἐπὶ τὴν τοῦ ϑεοῦ 

σοφίαν. τὸν μέγαν ὡς ἀληδῶς ποταμόν, χαρᾶς χαὶ εὐφροσύνης χαὶ τῶν 

ἄλλων πλημμυροῦντα ἀγαϑῶν. οὐ γὰρ ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ Εὐφράτου 310 

ἕως τοῦ Αἰγύπτου ποταμοῦ τὴν χώραν περιέγραψεν --- οὐ γὰρ ἄν 

9 ἀρετὴν εἰς τὰ σωματιχὰ πάϑη χατεβίβασεν ---, ἀλλ ἔμπαλιν ἀπὸ τοῦ 

Αἰγύπτου ἕως τοῦ μεγάλου Εὐφράτου.“ ἀπὸ 1ὰρ τῶν ϑνητῶν αἱ βελ- 

τιώσεις γίνονται πρὸς τὰ ἄφϑαρτα. 

1 ἵνα γνῷς --- πραγμάτων οἵα. ΔΒ 2 μεινει Ρὰρ ὦ διαστέλλουσι) διαχρίνουσι ΑΒ 
ἐχάστων)] ἐν ἑχάστω ΑΔ] Ὁ διεϑετο Τρ: συνέϑετο οοσά. ἰ (διαϑήγχην Ῥὰρ 5ι- 

ρον! : συνθήχην οοσὰ. 8 γῆν] ἡ Ρὰρ εἰ Αιὺὶ (Ραρ): ὅτι ΠΡ 9. χαταλημψις 

Ῥὰρ 10 βεβαια Ρᾶρ: βεβαιοτάτη οδαά. 10. 11 τιμῶσιν αὐτὸν ΜατγκΚΙαπὰ 

11 διαφυλάττοι ΑΒ, διαχρίνει φυλάττων ὁσοπίοίο 11-14. χαχοῦ -- αἰσϑήσεως οπι. 
Ῥαρ χατὰ τὰ] χαϑὰ εοπὶ. Μίαηρ., 508 οἰΐδπη αθδθ Ξραμπΐαγ σοτγιρία. πη 

12. 10 τοῦ ποταμοῦ οἵη. ΔΒ 12. ποταμοῦ βρο]υκὶ 14. τοῦ σώματος ΔΑΒ 

15 ενεστι Ρᾶρ: ἔστι ΑΒῈΠΡ, ἔστιν ἢ Ιῦ μετὰ οτχ. ΔΒ παιδείαν) διαγωγήν 
σοηΐεῖο 18 ἀγαϑῶν πλημμυροῦντα οομά, 19. τοῦ] τῆς ΗἸΡ 19. Αἰγυπτίου 

ΠΗ ἅδηΐθ τὴν δὰ. ὃς ΠΡ περιγράφει Η οὐἽ οὕτως εοιΐ. Μδηρ. 91 Αὐ- 

γυπτίου ΠΗΡ3 21. 22 βελτειωσεις ΡΔρ: οἰχειώσεις οομά, 2} φιι βογίρείο ἴῃ Ρὰρ: 

ΦΙΛΏΌΝΟΚ ΠΕΡῚ ΤΟῪ ΤΙ Ο ΤῊΝ ΘΕΙΩΝ ΕΥΟΤΙΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΓ Η ΠΕΡΙ 

ΤΗΟ Εἰς ΤΑ ἼΟΑ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΤΟΜΗΟ, ἰπ Η περὶ τοῦ τίς ὁ τῶν ϑείων πραγμάτων 

κληρονόμος καὶ περὶ τῆς ἴσα καὶ ἐναντία τομῆς. 



ΦΙΛΩΝΟΣ 

ΠΕΡῚ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΑ 

ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΜΑΊΤΑ ΣΥΝΟΔΟΥ͂ 

Ι (1.9) ο,Σάρα δὲ ἣ γυνὴ ᾿Αβραὰμ οὐχ ἔτιχτεν αὐτῷ, ἣν δὲ αὐτῇ 1 μ.5190. 
“ῃ Αἱ “ ν » ΜᾺ; μ᾿ Ἦν,’ ᾿" Σ , 

παιδίσχη Αἰγυπτία, ἢ ὄνομα "Λγαρ. εἶπε δὲ Σάρα πρὸς ᾿Αβρααμ’ 
“" , ᾿ ’ὔ ’ “- ᾿ ΄ ν Α , ᾿ 

ἰδού, συνέχλεισέ με χύριος τοῦ μὴ τίχτειν, εἴσελϑε πρὸς τὴν παιδίσχην 

2 μου, ἵνα τεχνοποιήσῃς ἐξ αὐτῆς“ (ὕθη. 10,1.3). τὸ Σάρας ὄνομα 

μεταληφϑέν ἐστιν, ἀρχή μου“. φρόνησις δὲ ἢ ἐν ἐμοὶ χαὶ σωφροσύνη 5 

ἢ ἐν ἐμοὶ χαὶ ἢ ἐπὶ μέρους διχαιησύνη χαὶ ἑχάστη τῶν ἄλλων ἀρετῶν, 

ἣν περὶ ἐμὲ μόνον εἶναι συμβέβηχεν, ἀρχή ἐστιν ἐμηῦ μόνου" ἐπιστατεῖ 

τάρ μοῦ χαὶ ἡγεμονεύει πειϑαρχεῖν ἐγνωχότος, βασιλὶς ἐχ φύσεως ὑπάρ- 

8 χουσα. ταύτην Μωυσῆς, τὸ παραδοξότατον, χαὶ στεῖραν ἀποφαίνει χαὶ 

πολυγονωτάτην, εἴ 1εὲ τὸ πολυανθρωπότατον τῶν ἐϑνῶν ἐξ αὐτῆς τὸ 

ὁμολογεῖ γενέσθαι. τῷ τὰρ ὄντι ἢ ἀρετὴ πρὸς μὲν τὰ φαῦλα 

πάντα ἐστείρωται, τῶν δὲ ἀγαϑῶν εὐτοχίᾳ χρῆται τοιαύτῃ, ὡς 

ἃ μηδὲ μαιευτιχῆς τέχνης --- φϑάνει γὰρ ἀποτίχτουσα --- δεῖσϑαι. τὰ 

φίλωνος περὶ τῆς πρὸς τὰ προπαιδεύματα συνόδου ΜΑ: φίλωνος περὶ τῆς εἰς τὰ προπαι- 

δεύματα συνόδου (ὃ, τοῦ αὐτοῦ περὶ τῆς εἰς χτλ. Ε΄, περὶ τῆς εἰς τὰ προπαιδεύματα συνό- 

δο0 Η 1. 3. υ͵ἱ5. Σάρρα οομά, χαὶ αὐτῇ δούλη ἣν Αἰγυπτία καὶ ὄνομα αὐτῇ Ἄγαρ 
ΟἿ 9. μεῖ μηι (ἢ ὁ δπίθ χύριος δά ον μὴ τίχτειν Μ ΑΗ: τεχεῖν ΟΕ 

δὴ δοΐο πρὸς δἰ, (ΟΝ 4 ἵνα τεχνοποιήσης ΜΙ ΑΉ:; εἴ πως οἰχοδομηϑήσομαι ΘΕ 
Σάρρας ΜΑΤ, Σάρρα ΟΝ ὃ ληφϑέν ὁ ὃ μέρος τἰ χαὶ ἡ ἐχά- 

στῶν ἄλλων (ΟὕὗΚ᾽ 1 μόνου ὁπ. Εὶ 8 μοῦ οιη. ΟΝ 9 ταύτης α 

Μωσῆς ἢ 10 πολυάνϑρωπον ΟἹ 18 μαιευτιχὴ (ἱ δεῖσϑαι ροβὶ τέχνης 
ἰγδῦβροβ. Εν, ῥτὸ δεῖσθαι δεῖ οἷς (ῃος δα, (1) δεῖ χρῆσϑαι (ἃ 

ὃ (ἴεπι, Αἴοχ. ϑίτοπι. 1 8 31 ν. 234 δι: ἕρμηνεῦει δὲ ὁ Φίλων... .. τὴν Σάρραν (ἴογ, 
Σάραν) δὲ ,ἀρχήν. μου“. 



ὍῈ ΟΟΝΘΟΘΚΕΒΒΙ ΒΑΠΔΡΙΤΊΟΝΙΒ ΘΟΒΑΤΙΑ 13 

μὲν οὖν ζῷα χαὶ φυτὰ διαλείποντα τὸν πλείω χρόνον ἅπαξ ἢ δὶς τὸ 

πλεῖστον τοὺς οἰχείους δι᾿ ἐνιαυτοῦ φέρει χαρπούς, χαϑ᾽ ὃν ἔταξεν ἀριϑ- 

μὸν ἐχάστοις ἢ φύσις ἐναρμοζόμενον ταῖς ἐτησίοις ὥραις. ἀρετὴ δὲ οὐ 

διαλείπουσα ἀνελλιπῶς δὲ χαὶ ἀδιαστάτως χατὰ τοὺς ἀμερεῖς χρόνους 

ΟἿΟΝ, ἀεὶ γεννᾷ, βρέφη μὲν οὐδαμῶς, λόγους", δὲ ἀστείους χαὶ βουλὰς | ἀνεπι- 

8 λήπτους χαὶ ἐπαινετὰς πράξεις. (2.) ἀλλ᾽ οὔτε πλοῦτος, ᾧ μὴ δυνατόν ὃ 

ἐστι χρῆσϑαι, τοὺς χεχτημένους ὠφελεῖ οὔτε ἢ φρονήσεως εὐτοχία, ἐὰν 

μὴ χαὶ ἡμῖν αὐτοῖς τὰ ὠφέλιμα τίχτῃ. τοὺς μὲν γὰρ εἰσάπαν ἀξίους 

ἔχρινε τῆς συμβιώσεως αὐτῆς, οἵ δ᾽ οὔπω (τὴν) ἡλιχίαν ἔδοξαν ἔχειν, 

Ι0 ὡς ἐπαινετῆς χαὶ σώφρονος οἰχουρίας ἀνέχεσθαι" οἷς τὰ προτέλεια τῶν 

Ἰάμων ἐφῆχε ποιεῖσθαι, ἐλπίδα χαὶ τοῦ θύσειν τοὺς γάμους παρασχοῦσα. 

Σάρα οὖν, ἢ ἄρχουσά μου τῆς Ψυχῆς ἀρετή, ἔτιχτῇ μέν, ἐμοὶ δ᾽ οὐχ 

ἔτιχτε" οὐ γὰρ ἠδυνάμην πω νέος ὧν τὰ γεννήματα αὐτῆς παραδέχεσθαι, 

τὸ φρονεῖν, τὸ διχαιοπραγεῖν, τὸ εὐσεβεῖν, διὰ τὸ πλῆϑος τῶν νόϑων 

Ι2 παίδων, οὗς ἀπεχύησαν μοι αἵ χεναὶ δόξαι. τροφαὶ γὰρ αἵ τούτων χαὶ 

συνεχεῖς ἐπιμέλειαι χαὶ φροντίδες ἄληχτοι τῶν γνησίων χαὶ ὡς ἀληϑῶς 

“1 ἀστῶν ὀλιγωρεῖν ἠνάγχασαν. χαλὸν οὖν εὔχεσϑαι τὴν ἀρετὴν μὴ μόνον 

τίχτειν, ἣ χαὶ δίχα εὐχῆς εὐτοχεῖ, ἀλλὰ χαὶ ἡμῖν αὐτοῖς τίχτειν, ἵνα τῶν 

σπερμάτων χαὶ Ἰεννημάτων αὐτῆς μεταλαγχάνηντες εὐδαιμονῶμεν. εἴωϑε 

Ὃ γὰρ ϑεῷ μόνῳ τίχτειν, τὰς ἀπαρχὰς ὧν ἔτυχεν ἀγαϑῶν εὐχαρίστως 

ἀποδιδοῦσα τῷ τὴν ἀειπάρϑενον μήτραν, ὥς φησι Μωυσῆς, ἀνοίξαντι 

(ἄεβη. 29,31). χαὶ γὰρ τὴν λυχνίαν, τὸ ἀρχέτυπον τοῦ μιμήματος 8 

παράδειγμα, ἐχ τοῦ ἑνὸς μέρους φησὶ φαίνειν, δηλονότι τοῦ πρὸς 

ϑεήόν: ἑβδόμη γὰρ οὖσα καὶ μέση τῶν ἕξ χαλαμίσχων δίχα διῃρη- 
μένων εἰς τριάδας, ἐχατέρωθεν δορυφορούντων, ἄνω τὰς αὐγὰς 

ἀποστέλλει πρὸς τὸ ὅν, λαμπρότερον ἡγουμένη τὸ φέγγος ἢ ὡς δύνασϑαι 

ἐὰ 

ἡ, 9 ἀριϑμὸν} χρόνον σοπίοῖὶο ὃ ἑχάστοις οῃ. (ΟΝ 4 δὲ] τὲ Α 
ἴ ἡ] εἰἷ Ν ἐὰν) ἂν ΟΝ 8. γὰρ {τελείους οσοπὶ. Μδηρ. 9. αὐτῆς οι. 

τὴν δά αἰαὶ 10 οἷς} ἧς ΑἸ,2 11 ἀφῆχε ϑήσειν Η:, ϑύειν ΕἸ, 12 Σάρρα 
τοῦα, ἀρετὴν α ἔτιχτεν (ΟΕ μὲν οἵη (ἱ 12. 18 ἐμοὶ δ᾽ οὐκ ἔτιχτεν 

ΜΑ, 08. ἢαθδὶ Θ᾽: οὐχ ἔτιχτε δ᾽ ἐμοί Ἡ, οἵη. 18 ἐδυνάμην (ἃ πω οἴη. ἐς 
πως Εὶ ταύτης Ε 14. εὐτοχεῖν ΟΝ α]1. τὸ οἴῃ. 12 παιδίων Η 
οὗς] ἃς 16 ἅληχτοι Νδηρ.: ἄλεχτοι οοάά, 17 ἀστείων Οὐ εὔχεσϑαι 
σΕΗΣ; δέχεσθαι ΜΑ(11}) 18 ἢ] ἢ ΑΘΓ εὐτοχεῖν (Εἰ, ἀτοχεῖ Ττγη. 

19. γενημάτων Μ μεταλαχόντες (ΣΕ 20 μόνον Εὶ 21 ἀεὶ παρ- 
ϑένον Ε Μωσῆς ΟΕ 22 τὸ οὐ. ὦ 28 δῆλον ὅτι 
24 οὖσα οτῃ. Εὶ χαυλίσχων 1,} 24. 25 διειρημένων Η 20 τριάδας ΘΕ 
Οἴδηρ.): τριάδος Μ, τριάδα ΔΠ 20 ὄν Μδηρ.: ἕν ΜΆΤΙ, οὐ. (ΟΕ ἐλλαυ.- 
πρότερον (Ε΄, λαμπρότατον Τύχη. φέγγος Μ ΔΗ: τέλος ΟΕ 



{4 ΡΗΙΠΚΟΝΙΒ 

9 ϑνητὴν αὐτῷ προσβάλλειν ὄψιν (Εχοά. 25,37.31). (3.) διὰ τοῦτο οὔ 

φησι μὴ τίχτειν τὴν Σάραν, ἀλλ αὐτῷ τινι μὴ τίχτειν. οὐ γάρ ἐσμεν 

ἰχανοὶ δέξασϑαί πω Ἰονὰς ἀρετῆς, εἰ μὴ πρότερον ἐντύχοιυμεν αὐτῆς τῇ 

ϑεραπαινίδι" ϑεραπαινὶς δὲ σοφίας ἢ διὰ τῶν προπαιδευμάτων ἐγχύχλιος 

10 μουσιχή. ὥσπερ γὰρ ἐν μὲν οἰχίαις αὔλειοι πρόχεινται χλισιάδων, ἐν ὅ 

δὲ πόλεσι τὰ προάστεια, δι᾽ ὧν εἴσω βαδίζειν ἔνεστιν, οὕτως χαὶ 

ἀρετῆς πρόχειται τὰ ἐγχύχλια: ταῦτα γὰρ ὁδός ἐστιν ἐπ᾽ ἐχείνην 

φέρουσα. 

1! Χρὴ δ᾽ εἰδέναι, ὅτι τῶν μεγάλων ὑποθέσεων μεγάλα χαὶ τὰ προοί- 

μια εἶναι συμβέβηχε. μεγίστη δὲ ὑπόϑεσις ἀρετή" χαὶ γὰρ περὶ μεγίστην 10 

ὕλην χαταγίνεται, τὸν σύμπαντα ἀνθρώπων βίον. εἰχότως οὖν οὐ βρα- 

χέσι χρήσεται προηϊμίοις, ἀλλὰ Ἰραμματιχῇ, γεωμετρία, ἀστρονομία, ῥη- 

τοριχῇ, μουσιχῇ, τῇ | ἄλλῃ λογιχῇ ϑεωρία πάσῃ, ὧν ἐστι σύμβολον ἢ ρν. 521] ΜΝ, 

12 Σάρας ϑεραπαινὶς ΓΑγαρ, ὡς ἐπιδείξομεν. ,εἶπες γάρ φησὶ, Σάρα πρὸς 

᾿Αβραάμ-: ἰδοὺ συνέχλεισέ με χύριος τοῦ μὴ τίχτειν: εἴσελθε πρὸς τὴν 15 

παιδίσχην μου, ἵνα τεχνοποιήσῃς ἐξ αὐτῆς“ (θη. 16,1). τὰς σωμάτων 

πρὸς σώματα μίξεις χαὶ ὁμιλίας ἡδονὴν ἐχούσας τὸ τέλος ὑπεξαιρετέον τοῦ 

παρόντος λόγου" νοῦ γὰρ πρὸς ἀρετήν ἐστι σύνοδος ἐξ αὐτῆς ἐφιεμένου 

παιδοποιεῖσϑαι, εἰ δὲ μὴ δύναιτο εὐϑύς, ἀλλά τοῖ τὴν ϑεραπαινίϑα αὐ- 

13 τῆς, τὴν μέσην παιδείαν, ἐγγυᾶσϑαι διδασχομένου. (4.) ἄξιον δὲ τῆς 20 

αἰδηῦς χαταπλαγῆναι σοφίαν, ἦτις τὸ βραδὺ πρὸς γένεσιν ἢ τελέως ἄγο- 

νον οὐχ ἠξίωσεν ἡμῖν ὀνειδίσαι, χαίτοι τοῦ χρησμοῦ τἀληϑὲς εἰπόντος, 

ὅτι οὐχ ἔτιχτεν,“ οὐ διὰ φϑόνον, ἀλλὰ διὰ τὴν ἡμῶν αὐτῶν ἀνεπιτη- 

δειότητα" συνέχλεισε“ γάρ φησι ,μὲ χύριος τοῦ μὴ τίχτειν“, χαὶ οὐχέτι 

προστίθησιν οὑὐμῖν“, ἵνα μὴ προφέρειν ἀτυχίαν χαὶ ὀνειδίζειν ἑτέροις δοχῇ. 25 

1. αὐτῶν ἃ ὄψιν 6Ε: τὴν ὄψιν ΜΑΗ τοῦτ᾽ ΕΞ ᾿ οὗ Η" οὖν ΜΑΗ!, οὐ. ΟΕ 
2 Σάρραν οοὐά, ἀλλ᾽ οὠ. ΟΕ Ροβί 1. τίχτειν δά, τὴν Σάρραν Η 
3. αὐτῆς ἐντύχ. ἰγᾶπβροβ, (ΤῈ ἐντύχοιμεν ἃ (δο4 οἱ 'π γ885,};: ἐντύχομεν Α, ἐντύ- 
χωμεν ΜΗΕ 4 ἢ διὰ 560]. Μίδηρ, ὅ ροβίῖ μουσιχή 86, καὶ ἡ λογιχὴ 

σοφισμάτων γεῦσις (νεῦσις 6) (Ν᾿, χαὶ λογική κἀά, 1,2, εὕρεσις ὕγοὸ γεῦσις σοηΐϊ. Μίδῃρ, 

(εἴ, 8 39) νοὶ χαὶ ἄλλη λογιχὴ ϑεωρία (εἴ, δ 11) αὔλειοι ΠΠ: αὔλιοι εοἰθτὶ 
0 οὕτω ΟΕ ἴ πρόχεινται ΠΟ  μοβὶ ὁδός δα. τίς ΠΕ ὃ ἄγουσα 

138 ϑεραπεία Εὶ πᾶσιν ὄν ἐστὶ 11. Σάρρας οἱ Σάρρα εοἀα. 15. μὲ] 
μοι α 16 ἵνα] εἴ πως (ΟΝ τεχνοποιήσεις ΟΥ̓ 11 πρὸς σωμάτων ἢ 
11 ὑπεξέρετε αὶ 19 δὲ καὶ μὴ εὐϑύς} ἐξ αὐτῆς οοηϊ. Μδῃρ. 
τοι] τί ἃ 90. δὲ οι. ΟΚ 24 γάρ φησι χύριος τοῦ μὴ τίχτειν ἐμέ 

Οσεν φήσι οὔ, ΜΑῊ 92 ὑμῖν Μ611})): ἡμῖν ςοἰεη προσφέ- 

᾿ρηται ΟΕ ἀτυχίαν χαὶ ὀνειδίζειν ΜΑ: ἀδιχίαν χαὶ ὀνειδίζειν (1, χαὶ ὀνειδίζειν 

ἀτυχ ίἰαν ἢ 



ΒΕ ΟΟΝΟΒΈΕΒΒΙ ΒΕΌΡΘΙΤΙΟΝΙΒ ΟΒΚΑΤΙΑ Γ{ 

»εἴσελθες οὖν φησι ,πρὸς τὴν παιδίσχην μου," τὴν τῶν μέσων χαὶ 14 

ἐγχυχλίων ἐπιστημῶν μέσην παιδείαν, οἶνα τεχνοποιήσῃ πρότερον ἐξ 

αὐτῆς“. αὖϑις γὰρ δυνήσῃ χαὶ τῶν πρὸς τὴν δέσποιναν ὁμιλιῶν (ἐπὶ) 

γενέσει παίδων γνησίων ἀπόνασϑαι. γραμματιχὴ μὲν γὰρ ἱστορίαν τὴν 1ὅ 

δ παρὰ ποιηταῖς χαὶ συγγραφεῦσιν ἀναδιδάξασα νόησιν χαὶ πολυμάϑειαν 

ἐργάσεται χαὶ χαταφρονητιχῶς ἔχειν ἀναδιδάξει τῶν ὅσα αἱ χεναὶ δόξαι 

τυφοπλαστοῦσι, διὰ τὰς χαχοπραγίας, αἷς τοὺς ἀδομένους παρ᾽ αὐτοῖς 

ἥρωας τε χαὶ ηαϊιϑέους λόγος ἔχει χρήσασϑαι. μουσιχὴ δὲ τὸ μὲν ἄρ- 16 

ρυϑμον [ἐν] ῥυϑμοῖς, τὸ δ᾽ ἀνάρμοστον ἀρμονία, τὸ δ᾽ ἀπῳδὸν χαὶ 
1ὸ ἐχμελὲς μέλει χατεπάδουσα τὸ ἀσύμφωνον εἰς συμφωνίαν ἄξει. γεω- 

μετρία δ᾽ ἰσότητος χαὶ ἀναλογίας ἐμβαλλομένη τὰ σπέρματα εἰς ψυχὴν 

φιλομαϑῇ γλαφυρότητι συνεχοῦς ϑεωρίας διχαιοσύνης ζῆλον ἐμποιήσει. 

ῥητοριχὴ δὲ χαὶ τὸν νοῦν πρὸς ϑεωρίαν ἀχονησαμένη χαὶ πρὸς ἕρμη- 17 

γείαν γυμνάσασα τὸν λύγον χαὶ συγχροτήσασα λογιχὸν ὄντως ἀποδείξει 

15 τὸν ἄνϑρωπον ἐπιμεληϑεῖσα τοῦ ἰδίου χαὶ ἐξαιρέτου, ὃ μηδενὶ τῶν ἄλλων 

ζώων ἣ φύσις δεδώρηται, διαλεχτιχὴ δὲ ἢ ῥητοριχῆς ἀδελφὴ χαὶ δί- 18 

ὄυμος, ὡς εἶπόν τινες, τοὺς ἀληϑεῖς τῶν ψευδῶν λόγους διαχρίνουσα χαὶ 

τὰς τῶν σοφισμάτων πιϑανότητας ἐλέγχουσα μεγάλην νόσων Ψυχῆς, ἀπα- 

τὴν, ἀχέσεται. τούτοις οὖν χαὶ τοῖς παραπλησίοις ἐνομιλῇσαι χαὶ ἐμ- 

Ὁ προμελετῆσαι λυσιτελές" ἴσως γάρ, ἴσως, ὃ πολλοῖς συνέβη, διὰ τῶν 

ὑπηχόων ταῖς βασιλίσιν ἀρεταῖς γνωρισϑησόμεϑα, οὐχ ὁρᾷς, ὅτι χαὶ τὸ 19 

ΡΙΝ, σῶμα ἡμῶν οὐ πρότερον πεπηγυίαις [ χαὶ πολυτελέσι χρῆται τροφαῖς, 

πρὶν ἢ ταῖς ἀποιχίλοις χαὶ γαλαχτώδεσιν ἐν ἡλιχίᾳ τῇ βρεφώδει; τὸν 

Ι γοῦν ΟΕ φησί οπ. ἃ 2 μέσην ἴοτί. 566]. τεχνοποιήσης [,, ἰοτί. 
τροίβ (εἴ. 8 1) ὥ. ἐπὶ δααϊαϊ 4 γραμματιχὴν Α ἱστορίας τὰς Υ 

ὅ ργαβ χαὶ] τε χαὶ (ΚΕ ἀναδείξασα (ὐ, ἀναπτύξασα σοηΐοῖο νόησιν} σύνε- 

σιν ἃ πολυμαϑίαν αὶ 6 καὶ] χαὶ ἔτι ΘΕ αἱ οὦ. ΟΕ Ἱ τυφο- 
πλαστοῦσι ΑΕ: τυφλοπλαστοῦσι σο θτὶ 8 τε οπι. (}} 9. ἐν 5θο] δὶ δη 8 
ἁρμονίᾳ δά. ἐν Η τὸν Η 10 ἐμμελὲς ΑἸ Ε11,3 μέλη 0, μέλος ΑῈ3 

Τυτγη., βέλος 1,2(Ἐ1}}. μέλεσι σοπίοϊο ἥξει Η],3 11 ἰσότης Ν ἐμβαλλο- 

μένη Α: ἀμβαλομένη Μ, συμβαλλομένη (αἰ, ἰπ τᾶ8. Ε΄, αὐτὰ βαλλομένη ἢ 12 ϑεω- 
οίαις ΤΏτΗ. 19 ἀκονισαμένη ἃ 15. ὃ] ὦ α 19. 30 ἐνπροσμελετῆῇσαι ἃ 
22 πολυτελέσι] τελείαις ὁοηΐ. Μαηρ,, πολυειδέσι σοπίοὶο 

1--4 Οεηι, Αἰεα, δίγοιι. 1 καὶ 80 ν. 50 Ῥι: ἠξίου δὲ εἰχότως τὸν ἤδη καιρὸν ἔχοντα 

προχοπῆς τῇ χοσμιχῇ παιδείᾳ... συνευνασϑῆναι πρότερον, ὕστερον δὲ χαὶ αὐτῇ προσελ- 

ϑόντα χατὰ τὴν ϑείαν πρόνοιαν γεννῆσαι τὸν ᾿Ισαάκ. 11 8ιοῖεὶ (ΔΈ! ΠΕῚ 
Ρ. 84, ἀθ Ατηΐ, ᾿οθθ πὰ ὕἥετκο ἀε8. Πῖο νοὸρ ὕγιδδ Ρ. 77). 



1θ ΡΗΙΝΟΝΙ8 

αὐτὴν δὴ τρόπον χαὶ τῇ ψυχῇ παιδιχὰς μὲν νόμισον εὐτρεπίσϑαι τροφὰς 

τὰ ἐγχύχλια χαὶ τὰ χαϑ᾽ ἔχαστον αὐτῶν ϑεωρήματα, τελειοτέρας δὲ χαὶ 

πρεπούσας ἀνδράσιν ὡς ἀληθῶς τὰς ἀρετᾶς, 

20 (8.) Οἱ ὃὲ πρῶτοι τῆς μέσης παιδείας χαραχτῆρες διὰ δυεῖν παρ- 

ίστανται συμβόλων, τοῦ τε γένους χαὶ τοῦ ὀνόματος. γένος μέν ἐστιν ὃ 

Αἰγυπτία, χαλεῖται δὲ "Ἄγαρ, τοῦτο δὲ ἕρμηνευϑέν ἐστι παροίχησις" 

ἀνάγχη γὰρ τὸν ἐγχορξεύοντα ταῖς ἐγχυχλίοις θεωρίαις χαὶ πολυμαϑείας 

ἑταῖρον ὄντα τῷ γεώδει χαὶ ᾿Αἰγυπτίῳ προσχεχληρῶσϑαι σώματι, χρύ- 

ζοντα χαὶ ὀφθαλμῶν, ὡς ἰδεῖν χαὶ ἀναγνῶναι, χαὶ ὥτων, ὡς προσσχεῖν 

τε χαὶ ἀχοῦσαι, χαὶ τῶν ἄλλων αἰσϑήσεων, ὡς ἕχαστον τῶν αἰσϑητῶν ι1ὸ 

2] ἀναπτύξαι. δίχα γὰρ τοῦ χρίνοντος τὸ χρινόμενον οὐ πέφυχε χαταλαμ- 

βάνεσθαι" χρίνει δὲ τὸ αἰσθητὴν αἴσϑησις, ὥστ᾽ ἀχριβωϑῆναί τι τῶν 

χατὰ τὸν αἰσθητὸν χύσμον, ἐν οἷς ἢ πλείων μοῖρα τοῦ φιλοσοφεῖν, οὐχ 

ἐνὴν ἄνευ αἰσϑήσεως. αἴσϑησις δέ, τὸ σωματοειδέστερηον ψυχῆς μέρος, 

τῷ τῆς ὅλης ψυχῆς ἀγγείῳ προσερρίζωται, τὸ δὲ τῆς ψυχῆς ἀγγεῖον 16 

9 Αἴγυπτος: διὰ συμβόλου προσονομάζεται. γαραχτὴρ μὲν εἷς ὃ ἀπὸ τοῦ 

Ἰένους οὗτος, ὃν ἢ ϑεραπαινὶς ἀρετῆς ἔλαχεν: ὁ δὲ ἀπὸ τοῦ ὀνόματος 

ποῖός ἐστιν, ἐπισχεψώμεθα. τὴν μέσην παιδείαν παροίχου λόγον ἔχειν 

συμβέβηχεν. ἐπιστήμη μὲν γὰρ χαὶ σοφία χαὶ ἀρετὴ πᾶσα αὐϑιγενὴς 
χαὶ αὐτόχϑων χαὶ πολῖτις ὡς ἀληϑῶς ἐστι μόνη τοῦ παντός, αἱ δὲ Ὁ 

ἄλλαι παιδεῖαι δευτέρων χαὶ τρίτων χαὶ ὑστάτων ἀϑλων τυγχάνουσαι 

ἀεϑόριοι ξένων χαὶ ἀστῶν εἰσιν: οὐδετέρου τε γὰρ γένους ἀχράτου καὶ 

28 πάλιν ἀμφοῖν χατά τινα χοινωνίαν ἐφάπτονται. πάροιχος γὰρ τῷ μὲν 

ἐνδιατρίβειν ἀστοῖς, τῷ δὲ μὴ χατοιχεῖν ἀλλοδαποῖς ἰσοῦται. χαϑάπερ, 

1 νόησον 1,3 ηὐτρεπίσϑαι ΜΑΗ τροφὰς εὐτρεπίσϑαι (εὐτρεπεῖσϑαι Ε) (ΤῈ 

2 ἑκάστην (ἸΝΥ̓ τελειωτέρας Εὶ 4 δυοῖν ἢ 4, 8. συνίστανται ΘΚ 
ὃ μέν] γὰρ ΟἿ, μὲν γάρ σομίοῖο ὑ δ᾽ (ΠΕ ἴ πολυμαϑείας (ἀ (ΜΙδημᾳ.): πολυ- 
μαϑείαις ΜΑΤΙ, πολυμαϑίαις ἢ 8. ἕτερον (ἃ 8, 9 χρήζονται 9. προσχεῖν 

ΜΑ,, προσέχειν ΕἸ, 12 δὲ ΠΕ: γὰρ ΜΑ τῶν] τὸν α 

12 πλείω Ε 14 ἐνὴν ΗΠ ΠΕ: ἂν ἦν ΜΔ (Η!}) τῆς ψυχῆς 1,3 18 τῆς 

οἵη. (ὦ ἀγγεῖον ΠΟΤΕ: αἴτιον ΜᾺ 10 Αἴγυπτος ἢ! : αἴσϑησις οοἴετὶ, 

ὁ οῃ. ἢ 11 ϑεραπὶς ὁ 18 ρμοβί ποῖος δ. ἣ τίς ΘΕῚ,", ποῖός τις σοηϊοὶο 

19 πᾶς ΟΕ ἰϑαγενὴς ἃ 20 πολίτης ΘΗ! δ᾽ ΘΕ 21 χαὶ τρίτων 
οτη, ΤΌΓη, 29. πάροιχοι Η],! 24 αὐτοῖς ἢ μὴ] μόνω α ἀλλο- 

δαπεῖς Α, ἀλλοδαπὴς [! ἰσοῦνται Π],"} 

θ (ὕεμι. Αἰεχ. ϑίγοιι. 1 1 ν. 33 4 ΡΒ: ἕρμηνεόει δὲ ὁ Φίων τὴν μὲν ΓΛγαρ παροίχη- 

σιν, 8 ἰδία, ὃ 380 Αἴγυπτος δὲ ὁ κόσμος ἀλληγορεῖται. 
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οἶμαι, χαὶ οἱ ϑετοὶ παῖδες, ἡ μὲν χληρονομηῦσι τὰ τῶν ϑεμένων, τοῖς 

“νησίοις, ἡ ὃ᾽ οὐ γεγέννηνται πρὸς αὐτῶν, τοῖς ὀθνείγις. ὃν δὴ λύγον 

ἔχει δέσποινα μὲν πρὸς ϑεραπαινίδα, γυνὴ δὲ ἀστὴ πρὸς παλλαχήν, τοῦ- 

τον ἕξει τὸν λόγον ἀρετὴ Σάρρα πρὸς παιδείαν "Αγαρ’ ὥστ᾽ εἰχότως 

5. τοῦ ϑεωρίαν χαὶ ἐπιστήμην ἐζηλωχότος, ᾿Αβραὰμ ὄνομα, γένοιτ᾽ ἂν ἢ 

μὲν ἀρετή, Σάρρα, γυνή, παλλαχὴ δὲ Αγαρ, ἢ ἐγχύχλιος μουσιχὴ πᾶσα. 

ᾧτινι μὲν οὖν φρόνησις ἐχ διδασχαλίας περιγίνεται, τὴν ΓΛγαρ οὐχ ἂν 324 

ἀποδοχιμάζοι" πάνυ γὰρ ἀναγχαία ἢ τῶν προπαιδευμάτων χτῆσις. (0.) εἰ 

ὃξ τις τοὺς ὑπὲρ ἀρετῆς ἀϑληους ἐγνωχὼς διαπονεῖν μελέταις χρῆται 

10 συνεχέσιν ἀνενδότως ἔχων πρὸς ἄσχησιν, δύη μὲν ἀστάς, παλλαχὰς δὲ 

Ρ 28 ΜΝ, τὰς ἴσας. τῶν ἀστῶν | ϑεραπαινίδας, ἄξεται. φύσιν δὲ χαὶ ἰδέαν ἔλαχεν 35 

αὐτῶν ἑἕχάστη διάφορον. αὐτίχα τῶν ἀστῶν ἢ μέν ἐστιν ὑγιεινοτάτη 

χαὶ εὐσταϑεστάτη χαὶ εἰρηνιχωτάτη χίνησις, ἣν ἀπὸ τοῦ συμβεβηχότος 

ὠνόμασε Λείαν. ἢ δὲ ἔοιχεν ἀχόνῃ, χαλεῖται δὲ ᾿ Ραχήλ, πρὸς ἣν ὃ 
15. φίλαϑλος χαὶ φιλογυμναστὴς νοῦς παραϑηγόμενος ὀξύνεται. ἑρμηνεύεται 

δὲ ὅραστις βεβηλώσεως, οὐχ ἐπειδὴ βεβήλως ὁρᾷ, ἀλλὰ τοὐναντίον, ὅτι 

τὰ ὁρατὰ χαὶ αἰσϑητὰ παρὰ τὴν ἀχήρατον φύσιν τῶν ἀοράτων χαὶ νηη- 

τῶν οὐχ εὐαγῇ βέβηλα δὲ εἶναι νομίζει. τῆς γὰρ ψυχῆς ἡμῶν διυεροῦς 320 

ὑπαρχούσης καὶ τὸ μὲν λογιχὸν τὸ δὲ ἄλογον ἐχούσης, ἀρετὴν ἑχατέρῳ 

Ἃ ὑπάρχειν συμβέβηχε, Λείαν μὲν τῷ λογιχῷ, τῷ δὲ ἀλόγῳ “Ραχήλ.᾽ 
τομνάζει γὰρ ἡμᾶς ἢ μὲν διὰ τῶν αἰσϑήσεων χαὶ τῶν τοῦ ἀλόγου με- 37 

ρῶν πάντων χαταφρονητιχῶς ἔχειν ὧν ἀλογεῖν ἄξιον, δόξης χαὶ πλού- 

τοῦ χαὶ ἡδονῆς. ἃ περίβλεπτα χαὶ περιμάχητα ὃ πολὺς χαὶ ἀγελαῖος 

1 1] οἱ Α, εἰ ἃ 2 ἢ) οἱ Δ, εἰ Ὁ Ἰεγένηνται ΜΟΗ! 3. ϑεραπαινίδα 

ΘΕ: ϑεραπαινίδας ΜΛῊ 4 ὡς "ὶ ἢ ὄνομα γένοιτο ἴῃ τΆβ., ρμοϑὲ ὄνομα ΓΔΒ. 

3 ππ|.Η3 ὄνομα ροβὲ ἂν ἰγαπβροβ, ἡ γένοιτ᾽ ἂν ΜΑ : γένοιτο ΠΕ, 

ἐγένοντο ὦ Ὁ ἡ δὲ παλλαχὴ ΟΝ  διδασχάλων Η 8 ἡ οὐ. ΛΗ 

(Βαθεὶ 1.) ἡ χτῆσις 171,3 10 αὐτάς ἡ 11 ἄξεται ΕἸ,3: ἕξεται σοίογὶ 
14 ὠνόμασαν ἢ δ᾽ (τ ἣν] ἧς σοπὶ, Μδηρ. 15. φιλομναστὴς Εὶ 

ὀξῦναι 11 τὰ αἰσϑητὰ α 11. 18 νοητῶν ἴῃ τὰ8. Η3 18 γὰρ οι. (ἱ 

διαμεροῦς Α(ἘὉ) 1) δ᾽ ΗΟῸΝ ἑχατέρω ΜᾺ (Η!}}): ἑχατέρου ΗΞ, ἑχάτερον ΟΝ 

(ρτοῦαι (Ὁ) 20 ὑπάρχειν ΜΑΠ: ἔχειν ΟΕ (ρτοῦαέ. ΟΠ) τῷ λογιχῷ, τῷ ὃ᾽ 

ἀλόγων βοτίρθι: τὸ λογικόν, τὸ δ᾽ ἄλογον ἐἑοὐά, (ρτοῦαΐ (ἢ ἢ), τοῦ λογιχοῦ τοῦ δὲ ἀλό- 

ΤΟΥ Ραχιήλ (ἃ 91 ἀσκήσεων ἑοηϊ. δηρ. 21. 22. χαὶ-- μερῶν ὁη). (ὦ 
21 ἀλόγου Α: λόγου ΜΗἘ 920) ἀπερίβλητα ἀπεριμάχητα (ἰ 2, 18,1 ὁ 

πλεῖστος ἀνθρώπων (ΤῈ 

18, 14. 78,10---Ἰἴ εἴ, Ερίσυτοα Ρ. 9319, 280, 
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ἀνθρώπων ὄχλος χρίνει δεδεχασμέναις μὲν ἀχοαῖς, δεδεχασμένῳ δὲ χαὶ 

28 τῷ ἄλλῳ τῶν αἰσϑήσεων διχαστηρίῳ ἣ δὲ ἀναδιδάσχει τὴν ἀνώμαλον χαὶ 

τραχεῖαν ὁδὸν ἄβατον φιλαρέτοις ψυχαῖς ἐχτρέπεσθϑαι, λείως δὲ διὰ τῆς 

89 λεωφόρου βαίνειν ἄνευ πταισμάτων χαὶ τῶν ἐν ποσὶν ὀλίσϑων. ἀναγ- 

χαίως οὖν τῆς μὲν προτέρας ἔσται ϑεραπαινὶς ἢ διὰ τῶν φωνητηρίων ὅ 

ὀργάνων ἑρμηνευτιχὴ δύναμις χαὶ ἣ λογιχὴ σοφισμάτων εὕρεσις εὐστόχῳ 

πιϑανότητι χαταγοητεύουσα, τῆς δὲ ἀναγχαῖαι τροφαί, πόσις τε χαὶ βρῶ- 

80 σις. ὀνόματα δὲ ἡμῖν τῶν δυεῖν ϑεραπαινίδων ἀνέγραψε, Ζέλφαν τε χαὶ 

Βαλλαν (οη. 30,8.9). ἢ μὲν οὖν  έλφα μεταληφϑεῖσα πορευόμενον 

χαλεῖται στόμα, τῆς ἑρμηνευτιχῆς χαὶ διεξοδιχῆῇς σύμβολον δυνάμεως, ἢ 10 

δὲ Βαλλα χατάποσις, τὸ πρῶτον χαὶ ἀναγχαιότατον ϑνητῶν ζῴων ἔρεισμα" 

χαταπόσει γὰρ τὰ σώματα ἡμῶν ἐνορμεῖ, χαὶ τὰ τοῦ ζῆν πείσματα ἐχ 

81] ταύτης ὡς ἀπὸ χρηπῖδος ἐξῆπται. πάσαις οὖν ταῖς εἰρημέναις δυνάμε- 

σιν ὁ ἀσχητὴς ἐνομιλεῖ, ταῖς μὲν ὡς ἐλευϑέραις χαὶ ἀσταῖς, ταῖς δὲ 

ὡς δούλαις χαὶ παλλαχίσιν. ἐφίεται μὲν γὰρ τῆς Λείας χινήσεως --- 1Ὁ 

λεία δὲ χίνησις ἐν μὲν σώματι γινομένη ὑγείαν, ἐν δὲ ψυχῇ χαλοχάγα- 

ϑίαν χαὶ διχαιοσύνην ἄν ἐργάσαιτο ---, Ραχὴλ δὲ ἀγαπᾷ πρὸς τὰ πάϑη 

παλαίων χαὶ πρὸς ἐγχράτειαν ἀλειφόμενος χαὶ τοῖς αἰσϑητοῖς πᾶσιν ἀν- 

32 τιταττόμενος. διττοὶ μὲν γὰρ ὠφελείας τρόποι, ἢ κατὰ ἀπόλαυσιν ἀγα- 

ϑῶν ὡς ἐν εἰρήνῃ ἢἣ κατὰ ἀντίταξιν χαὶ ὑφαίρεσιν χαχῶν ὡς ἐν | πο- ρ. 

λέμῳ. Λεία μὲν οὖν ἐστι, καϑ᾽ ἣν συμβαίνει τὰ πρεσβύτερα χαὶ ἢγε- 3 

μονεύοντα ἀγαϑὰ χαρποῦσϑαι, ᾿ Ῥαχὴλ δέ, χαϑ᾽ ἣν τὰ ὡς ἄν ἐχ πολέμου 

88 λάφυρα. τοιαύτη μὲν ἢ πρὸς τὰς ἀστὰς συμβίωσις. χρύήζει δὲ ὃ 

ἀσκητὴς Βαάλλας μέν, χαταπόσεως, ἀλλὰ ὡς δούλης χαὶ παλλαχίδος --- 

ἄνευ 1ὰρ τροφῆς χαὶ ζωῆς οὐδ᾽ ἄν τὸ εὖ ζῆν περιγένοιτο, ἐπειδὴ τὰ 20 

μέσα τῶν ἀμεινόνων ἀεὶ ϑεμέλιοι ---, χρύῴζει ὃὲ χαὶ Δ έλφας, διεξοδιχῇς 

1 δεδασμέναις εἰ δεδασμένω ῬΓΙῸΒ δεδεχασμένος Π' οἱ νἱὰ, μὲν ἀχοαῖς 5 

μᾶθοὶ Εὶ καὶ 5. 5. Η3 2 ἄλλω τῶν ΜΑΠῚ; τῶν ἄλλων ΟΝ αἰσϑητηρίων 

Τυγη. αἰσϑητηρίων ὄχλω ἡ ΟΕ δ᾽ ΟἹ" 3. ἐκχτρεπέσϑαι 1], ἐχτραπέσθϑαι ν 
λεῖος ἡ 4 πταίσματος (Ν᾽ Ὁ εὐστόχων (ἰ" Ε, εὐστόχως (3 ἴ πιϑανότητι 
οι. (ΤῈ τῆς] ταῖς ἃ Ῥοβὶ δὲ ααἀά. αἱ (ὦ, δ᾽ ἑτέρας σοπίεῖο Ἴ. 8 βρῶ- 

σίς τε χαὶ πόσις Τὶ 8 δ᾽ ΟΕ δυοῖν Η Ι0 τῆς] τὸ Ε 192 ἐν 

ὁρμῇ Α,, ἐνορμῆ ἃ 18 χρηπίδας α 158 τῆς οι. ΟΝ λήας ἃ 

10 λήα ὦ, Λεία ν μὲν] μέσω αὶ Ἰομένη Μ: γινομένην ἡ, γενομένη ἨΘΕ 

11 ἂν ἐργάσαιτο ΜΑΤῚ (56ἀ ἐρ 6 οοττ. Π5)}: ἀπειργάσατο (Κ᾽ “Ῥαχιὴλ ἃ 
18 δ11. χαὶ οἵη, ἢ 18. 19 ἀντιτασσόμενος Εὶ 19 μὲν οῃ. ΟΕ 390. ρτίιιβ ὡς 

ο. ἢ ΡΓΪῸ5 ἐν οαι. ΟΝ 2] λήα ὦ 91. 22. εἰρηνεύοντα εοΐ. Μίδηρ, 
22 “ῬΡαχιὴλ ἃ τὰς (ἰ 24 ἀλλ᾽ ΟΕ 20 γὰρ] γὰρ χαὶ ΟΕ ζωῆς] 
πόσεως ὁοοἠΐ. Μίδηρ. 20 δελφᾶς 
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ἑρμηνείας, ἵνα τὸ λογιχὸν αὐτῷ διχόϑεν συνερανίζηται πρὸς τελείωσιν, ἔχ 

τε τῆς χατὰ διάνοιαν πηγῆς χαὶ ἐκ τῆς περὶ τὸ φωνητήριον ὄργανον 

ἀπορροῆς. (1.2) ἀλλ οὗτοι μὲν χαὶ πλειόνων γυναιχῶν χαὶ παλλαχίδων, 84 

οὐχ ἀστῶν μόνον, ἄνδρες ἐγένοντο, ὡς αἵ ἱεραὶ μηνύουσι γραφαί: τῷ 

ὁ δὲ Ἰσαὰχ οὔτε πλείους γυναῖχες οὔτε συνόλως παλλαχή, μόνη δ᾽ ἥ χου- 

ρίδιος ἄχρι παντὸς συνοιχεῖ. διὰ τί; ὅτι χαὶ ἢ διδαχτιχὴ ἀρετή, ἣν 80 

᾿Αβραὰμ μέτεισι, πλειόνων δεῖται, Ἰνησίων μὲν τῶν χατὰ φρόνησιν, νό- 

ϑων δὲ τῶν χατὰ τὰ ἐγχύχλια προπαιδεύματα ϑεωρημάτων, χαὶ ἥ δι᾽ 

ἀσχήσεως τελειουμένη, περὶ ἣν Ἰαχὼβ ἐσπουδαχέναι φαίνεται" διὰ πλειό- 

Ὁ νων γὰρ χαὶ διαφερόντων αἵ ἀσχήσεις δογμάτων, ἡγουμένων ἑπομένων, 

προαπαντώντων ὑστεριζόντων, πόνους τοτὲ μὲν ἐλάττους τοτὲ δὲ μεί- 

ζους ἐχόντων. τὸ δὲ αὐτομαϑὲς γένος, οὗ χεχοινώνηχεν ᾿Ισαάχ, ἢ εὐ- 30 

παϑειῶν ἀρίστη χαρά, φύσεως ἁπλῆς χαὶ ἀμιγοῦς χαὶ ἀχράτου μεμοίρα- 

ται, μήτε ἀσχήσεως μήτε διδασχαλίας δεόμενον, ἐν οἷς παλλαχίδων ἐπι- 

9 στημῶν, οὐχ ἀστῶν μόνον, ἐστὶ χρεία. ϑεοῦ γὰρ τὸ αὐτομαϑὲς χαὶ αὐ- 

τοδίδαχτον ἄνωθεν ἀπ’ οὐρανοῦ χαλὸν ὀμβρήσαντος ἀμήχανον ἦν ἔτι 

δούλαις καὶ παλλαχαῖς συμβιῶναι τέχναις, νόϑων δογμάτων οἴα παίδων 

ὀρεχϑέντα. δεσποίνης γὰρ χαὶ βασιλίδης ἀρετῆς ὃ τούτου λαχὼν τοῦ 81 

Ἰέρως ἀνὴρ ἀναγράφεται" καλεῖται δὲ παρὰ μὲν “Ελλησιν ὑπομονή, παρὰ 

Ἅ δὲ ᾿Εβραίοις ᾿Ῥεβέχχα, ζητεῖ γὰρ ὃ ἄπονον χαὶ ἀταλαίπωρον εὑράμε- 

γος σοφίαν δι᾿ εὐμοιρίαν φύσεως καὶ εὐτοχίαν ψυχῆς οὐδὲν τῶν εἰς βελ- 

Ι αὐτὸ ν 2 περὶ ὁπι. ἃ 4 αἱ οω. ΑΗ! ὃ πλείω ΟἿ δὲ 

ΜᾺ 5. 6 δὲ οἰχουρίδιος ὃ μέχρι (ΟΕ χαὶ οἵα, ΟΕ διδαχτὴ σοπῃΐ. 
Ῥοίίεγ δ, ΟἼθηι. 8 προπαιδεύματα Εἰ: προπαιδευμάτων ΜΑΗ͂, προπαιδευμένων αὶ 

ϑεωρημάτων ΟΕ: ϑεωρήματα οοίοτὶ 9. τελουμένη ἢ 11 πρὸ ἁπάντων τῶν 

ΟΕ, πρὸ ἁπάντων Η' ρτῖβ. τοτὲ] ποτὲ (ΚΚ 12 δ᾽ ΟΕ οὐ Δ, ροβὶ 
ἢ ταῦ, ἴθ Η χεχοινώνηχεν ΜΑ : ἐκοινώνησεν ΠΟΕ ἡ οι. ἡ 14, 18 οὐ 
παλλαχίδων ἐπιστημῶν, ἀστῶν δὲ (3 Ιῦ μόνων ἢ 1ὃὉ χαλὸν Η3; τὸ 

παλὴὸν οοίοτῖ, τέλειον ἀγαϑὸν σοηϊοῖο 11 παλλαχίσι ΟΥ᾽ 18 ὀρεχϑέντων ἃ 

19. γέρους Α ἐπιμονή ΟΕ 30. τοῖς ἀηἴὸ Ἑβραίοις αὐ. Η ταλαίπω- 
ρὸν Ἧ! 21 εὐτοχίαν] εὐγονίαν ΘΕ {ἔτ τῶν εοπίοῖο 

Ὁ. 96η, ἔλεπι. Αἰες. ἰ. ε. καὶ 1 ». ὁ84 Ρ: διδακτιχὴν εἶναι τὴν σοφίαν, ἣν μετῆλθεν Ἀβραὰμ 
ἐνὸν Ἰσαὰχ δὲ τὸ αὐτομαϑὲς ἐνδείχνυται .. .. οὗτος μιᾶς γυναιχὸς ἀνὴρ τῆς “Ῥεβέχχας, 
ἣν ὑπομονὴν μεταφράζουσιν, πλείοσι δὲ συνέρχεσθαι ὁ ᾿Ιακὼβ λέγεται ὡς ἂν ἀσχητὴς ἐρ- 

μηνευόμενος, διὰ πλειόνων δὲ χαὶ διαφερόντων αἱ ἀσχήσεις δογμάτων ..... εἴη ὃ᾽ ἄν τι 

χαὶ ἄλλο δηλούμενον διὰ τῶν τριῶν προπατόρων, χυρίαν εἶναι τὴν σφραγῖδα τῆς γνώσεως 

ἐχ φύσεως χαὶ μαϑήσεως καὶ ἀσχήσεως συνεστῶσαν. 
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Ἱ ροβί γὰρ ἀϑά. τῶν (ἩὉ τὰ οἵη. (ΟἹ 

βλέπεται (ἰ 9. δι᾽ αἰωνίζωσιν Π’: δι᾽ αἰῶνος ζῶσιν ΜᾺΑ (Π), συνδιαιωνίζωσιν (ΧὝῈ 
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τίωσιν. ἔχει γὰρ ἐν ἑτοίμῳ τέλεια τὰ τοῦ ϑεοῦ δῶρα χάρισι ταῖς 

πρεσβυτέραις ἐπιπνευσθέντα, βούλεται δὲ χαὶ εὔχεται ταῦτα ἐπιμεῖναι. 

παρό μοι δοχεῖ χαὶ ὁ εὐεργέτης, ἵνα διαιωνίζωσιν αἵ χάριτες αὐτοῦ τῷ 

λαβόντι, Ἰυναῖχα τὴν ἐπιμονὴν ἐγγυῆσαι. 

(8.) ᾿Ανάμνησίς 1ε μὴν μνήμης τὰ δευτερεῖα φέρεται χαὶ ὁ ἀναμι- 

μνῃσχόμενος τοῦ μεμνημένου" ὁ μὲν [τὰρ ἔοιχε τῷ συνεχῶς ὑγιαίνοντι, 

ὃ δὲ τῷ ἐχ νόσου ἀναλαμβάνοντι" λήϑη γὰρ νόσος μνήμης. ἀναάγχη δὲ 

τὸν ὑπομνήσει χρώμενον ἐχλαϑέσθαι πρότερον ὧν ἐμέμνητο. τὴν μὲν 

οὖν μνήμην ᾿Εφραΐμ, ἑρμηνευόμενον χαρποφορίαν, ὃ ἱερὸς ὀνομάζει λό- 

ἴος, τὴν δὲ ἀνάμνησιν ἐχ λήϑης Μανασσῆν προσαγορεύουσιν ᾿ Ἑβραῖοι. 

ὄντως Ἰ1ὰρ ἢ μὲν τοῦ μεμνημένου Ψυχὴ χαρποφορεῖ ἃ ἔμαϑεν οὐδὲν 

ἀποβάλληυσα αὐτῶν, ἢ δὲ τοῦ ἀναμνήσει χρωμένου ἔξω λήθης γίνεται, 

ἢ πρὶν ὑπομνησθϑῆναι χατέσχητο. μνημονιχῷ μὲν οὖν ἀνδρὶ ἀστὴ συμ- 

βιοῖ γυνή. μνήμη, ἐπιλανθανομένῳ δὲ παλλαχίς, ἀνάμνησις, Σύρα τὸ 

γένος. ἀλαζὼν χαὶ ὑπέρχυχος" Συρία γὰρ ἑρμηνεύεται μετέωρα. τῆς δὲ 

παλλακίδος ταύτης. ἀναμνήσεως, υἱύς ἐστι Μίαχείρ, ὡς ᾿ Εβραῖοι χαλοῦ- 

σιν, ὡς δὲ “Ἑλληνες, πατρός" νομίζουσι 1ὰρ οἵ ἀναμιμνῃσχόμενοι τὸν 

πατέρα νοῦν αἴτιον εἶναι τοῦ ὑπομνησϑῆναι, χαὶ οὐ λογίζονται, ὅτι ὃ 

αὑτὸς οὗτος ἐχώρησέ ποτε χαὶ λήϑην, οὐχ ἂν δεξάμενος αὐτήν, εἰ παρ᾽ 

αὐτὸν ἦν τὸ μεμνῆσϑαι. λέγεται 1άρ’ ,,ἐγένοντο υἱοὶ Μανασσῆ, οὗς 

ἔτεχεν αὐτῷ ἢ παλλαχὴ ἢ Σύρα, τὸν Μαχείρ' Μαχεὶρ δὲ ἐγέννησε τὸν 

Γαλααδ“ (ἄφη. 40.320). χαὶ Ναχὼρ μέντοι, ὃ ἀδελφὸς ᾿Αβραάμ, ἔχει 

δύο γυναῖχας, ἀστήν τε χαὶ παλλαχήν᾽ ὄνομα δὲ τῆς μὲν ἀστῆς Μελχα, 

“Ρουμὰ δὲ τῆς παλλαχίδος (θη. 22.23.24). ἀλλ᾽ οὐχ ἱστοριχὴ γενεα- 

λογία ταῦτ᾽ ἐστὶν ἀναγραφεῖσα παρὰ τῷ σηφῷ νομηϑέτῃ --- μηδεὶς τοῦτ᾽ 

εὖ φρονῶν ὑπηνηήσειεν ---- ἀλλὰ πραγμάτων ψυχὴν ὠφελῆσαι δυναμέ- 

΄ 2 πρεσβυτέραις) παρϑένοις σοηϊ. Μδηρ. 

ὅ 

Ρ. 535 Μ. 

10 

4. ὑπομονὴν σοπϊεῖο ἐγγυῆσαι ΜΛΑΠ|ὲ: ἐγγύησιν (ὑς ἐγγύησεν Ε ἢ ροβί μὴν 

δὰ. τῇ (τῆς) Ο, καὶ Καὶ Ὁ γὰρ οι, ΠΙ,! 8. ἀναμνήσει ἐοηὶ, Μαησ, 

ὧν ΑΛ κϑ ὁ ἱερὸς ὀνομάζει ΟΕ: ὀνομάζει ὁ ἱερὸς ΜΛῊ 10 δ᾽ (ΘΕ 

Μανασσῆ ΟΕ 11 οὕτως Η καρποφηρίαν ἔμαϑεν (ἸΕ Ιϑ.ὴ ΔΑ 
μνησϑῆναι σοπΐ. Μδῃρ. κατέχεται ἡ, κατέσχη (ἱ 14. γυναιχί ἢ ἐπιλαϑο- ἄνα 

μένω Εἰ (ὃ ἴῃ ταῦ. ΕΞ), ἐπιλαβομένῳ 1.7 

Η: 

10 

18 

20 

ΟΕ 

12 ἀλαξὸν (Ν᾽ ὑπέραυχον Κὶ μετέωρα 5βοτγίρβὶ: μετεωρία οοὐὰ. 

παλλαχίς ΜΑ(Π): πολλάχις (ΠΕ, παλλαχή 

ἐστιν υἱὸς Η 11 (ἐγρήγορσις) πατρός (πη (εἴ. Οποιηαβέίοα οὐ, 1.8. 195,08) 

οὗ οτα. Η! ὁ οπι. (ἢ 19. ἀναδεξάμενος 1,3 εἰ] ἢ εἰ Δ, ἀεὶ 1, 

αὐτῶ ἡ μνησϑῆναι 1.} 21 παλλαχὶς Ε αἰτ, ἡ οὐ, ἢ 22 Ναὼρ 
χαίτοι ΤΌΓη, 24. σαρουμὰ (13 20 ταῦτα ΟΕ 
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ι] νῶν ἢιὰ συμβόλων ἀνάπτυξις, τὰ ὃ᾽ ὀνόματα μεταβαλόντες εἰς τὴν 

ἡμετέραν διάλεχτον εἰσόμεϑατην ὑπόσχεσιν ἀληϑῆ. Φέρ᾽ οὖν ἕχαστον 

αὐτῶν ἐρευνήσωμεν. (9.) Ναχὼρ ἑρμηνεύεται φωτὸς ἀνάπαυσις, Μελχὰ 40 

ὃὲ βασίλισσα. ᾿Ῥουμὰ δὲ ὁρῶσά τι. τὸ μὲν οὖν φῶς ἔχειν χατὰ διά- 

δ νοιαν ἀγαϑόν, τὸ δὲ ἀναπαυόμενον χαὶ ἠρεμοῦν χαὶ ἀχίνητον οὐ τέλειον 

ἀγαϑόν: ἡσυχία μὲν γὰρ τὰ χαχὰ χρῆσϑαι λυσιτελές, τὰ δὲ ἀγαϑὰ 

χινήσει συμφέρον. τίς γὰρ ὄνησις εὐφώνου ἡσυχάζοντος ἢ μὴ αὐλοῦν- 40 

τὸς αὐλητοῦ ἢ χιϑαριστοῦ μὴ χιθϑαρίζοντος ἢ συνόλως τεχνίτου τὰ χατὰ 

τὴν τέχνην μὴ ἐνεργοῦντος; ἢ γὰρ ἄνευ πράξεως ϑεωρία ψιλὴ πρὸς 

10 οὐδὲν ὄφελος τοῖς ἐπιστήμοσιν οὐ γὰρ ὁ παγχρατιάζειν ἢ πυχτεύειν ἢ 

παλαίειν εἰδὼς ἐξαγχωνισϑεὶς ἀπόναιτ᾽ ἄν ἀϑλήσεως ἣ ὃ τὴν τοῦ τρέ- 

χειν ἐπιστήμην ἐχμαϑών, εἰ ποδαγριχῷῇ χρήσαιτο πάϑει ἥ τινα ἄλλην 

περὶ τὰς βάσεις χῆρα ἀναδέξαιτηο. φῶς δὲ ψυχῆς ἡλιοειδέστατον ἐπι- 47 

στήμη" χαϑάπερ γὰρ τὰ ὄμματα αὐγαῖς, χαὶ ἢ διάνοια σοφία περιλάμ- 

» 520 ἡ, πεταῖ χαὶ [ ὀξυδερχέστερα ἐμβλέπειν ἐγχριομένη χαινοῖς ἀεὶ ϑεωρήυασιν 

16 ἐϑύζεται. φωτὸς οὖν ἀνάπαυσις ἑρμηνεύεται Ναχὼρ εἰχότως: ᾧ μὲν 48 
᾿ 

΄ 

γὰρ ᾿ΔΑβραάμ ἐστι τοῦ σοφοῦ συγγενής. φωτὸς τοῦ χατὰ σοφίαν μετέ- 

σχηχεν" ἡ δ᾽ οὐ συναποδεδήμηχεν αὐτῷ τὴν ἀπὸ τοῦ γενομένου πρὸς 

τὸ ἀγένητον χαὶ τὴν ἀπὸ τοῦ χύσμο) πρὸς τὸν χοσμοπλάστην ἀποδη- 

Ὁ μίαν. χωλὴν χαὶ ἀτελῆ τὴν ἐπιστήμην ἐχτήσατο, ἀναπαυομένην χαὶ μέ- 

νουσαν, μᾶλλον δ᾽ ἀνδριάντης ἀψύχου τρόπον πεπηγυῖαν. τῆς γὰρ 49 

Χαλδαϊχῆς οὐ μετανίσταται χώρας, τουτέστι τῆς περὶ ἀστρονομίαν ϑεω- 

ρίας οὐ διαζεύγνυται, τὸ γενόμενον πρὸ τοῦ πεποιηχότος χαὶ χύσμον πρὸ 

ϑεοῦ τετιμηχώς, μᾶλλον δὲ τὸν χύσμον αὐτὸν ϑεὸν αὐτοχράτορα νομίζων, 

5. οὐχ αὐτοχράτορος ἔργον ϑεοῦ. (10.) Μελχὰν δὲ ἄγεται Ἰυναῖχα, οὐχ δ0 

1 συμβούλων Η! δὲ ΟΝ μεταβαλόντες ΜΟ: μεταβαλλόντες (816) Η, μετα- 

λαβόντες ΛΕ 2 φέρε Εὶ Ροβίὶ οὖν «4, τὴν (ἘΠ Φ ἐρευνήσωμεν ΟἿΣ 

ας. Ηξ: ὑπομνήσωμεν ΜΑ, ἀναμνήσωμεν ἢ! Ναὼρ (Κ᾽ μελχὶ 
4 βασιλὶς σαρουμὰ (Θ΄, βασιλίς, “Ρουμὰ εοπίοῖο ἴ ἀφώνο» ἃ 1. ὃ ἢ αὐλητοῦ 
πὴ αὐλοῦντος ροβὲ χιϑαρίζοντος ἰγδηΒρο8. (ἐἘ 9. πράξεων (ἃ 10 οὐ] ὁ ἃ 

ὁ οὐ. α 11 ἐξαγχωνισϑεὶς οἴη. ΟΝ ἀπόναιτο ΟΝ 12 εἰ (ἡ: οἴῃ. 

ὑδτοτὶ 12. χῆρα Ταύτῃ, (γ6} χῇρ᾽ β0γῖ0.): χῆραν ΜΛΟΉ, χείραν Ε 14 τὰ οἴῃ. 

[ΠῚ 14. 10 περιλαμβάνεται Ἦ, περιλαμβάνηται 1," [ὃ ἐμβλέπει Μ ΑΗ! 

ἐγχρειομένη ( καὶ νέοις ΜΛΗ! ιῦὸ ἡ ἃ Ι8 ἢ α δὲ (ἱ 

γεννωμένου ἡ 19 ἀγέννητον ΛΗΡ πρὸς] εἰς ΜΑ (Η}} χόσμον πλαστὴν 
ΜΑ(ἢ}) 230. 31 μένουσαν] ἠρεμοῦσαν Ὀδπο οοπὶ, δΝίδῃσ, 21 δ᾽ οω, ΟΘΕῚ, 
πεπηγοῖαν τρόπον (ὦ 28 δηΐθ ργΠι5 πρὸ δ, χαὶ, 5 ταγβιι5 (οἱ. ἢ ΠΣ] 

πρὸ} παρὸ Α 24. 20 τετιμηκὼς --- ϑεοῦ 'π πισ΄. βαρρίον!! ἢ, 394. αὐτῷ ΕἸ, 

24. 20 παντοχράτορα οἱ παντοχράτορος οοπὶ. ίδην. 

ῬμοΩΐς. οροτα νοὶ]. ΠΙ, θ 
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ἀνθρώπων ἢ πόλεων ἀφηγουμένην. (ἣν) τύχῃ, βασιλίδα, ἀλλ᾿ ὁμώνυμον 

αὐτὸ μόνον ἐχεΐνῃ. χαϑάπερ γὰρ τὸν οὐρανόν, ἅτε χράτιστον ὄντα τῶν 

γεγονότων, βασιλέα τῶν αἰσϑητῶν εἴποι τις ἄν οὐχ ἀπὸ σχοποῦ, οὕτως 

χαὶ τὴν περὶ αὐτὸν ἐπιστήμην. ἣν μετίασιν οἱ ἀστρονομοῦντες χαὶ 

81] Χαλδαῖοι διαφερόντως, βασιλίδα τῶν ἐπιστημῶν. γυνὴ μὲν οὖν ἧδε ὃ 

ἀστή, παλλαχὴ δὲ ἢ ἕν τι τῶν ὄντων ὁρῶσα, χἄν εἰ πάντων εὐτελέστα- 

τὸν ὑπάρχοι. τῷ μὲν οὖν ἀρίστιρ γένει τὸ ἄριστον ὁρᾶν, τὸ ὄντως ὄν, 
-" “κι 

συμβέβηχεν --- Ἰσραὴλ 1τὰρ ὁρῶν ϑεὸν ἑρμηνεύεται ---, τῷ δὲ δευτε- 
“ 

᾿ ρείων ἐφιεμένῳ τὸ δεύτερον, τὸν αἰσϑητὸν οὐρανὸν χαὶ τὴν ἐν αὐτῷ 

τῶν ἀστέρων ἐναρμόνιον τάξιν χαὶ πάμμουσον ὡς ἀληϑῶς χορείαν. ι1ὖὺ 

3 τρίτοι δέ εἰσιν οἱ σχεπτιχοί, τῶν μὲν ἐν τῇ φύσει χρατίστων, αἰσϑητῶν 

τε χαὶ νοητῶν, οὐχ ἐφαπτόμενοι, περὶ μιχρὰ μέντοι σοφίσματα τριβόμε- 

νοι χαὶ γλισχρολογούμενοι. τούτοις ἢ ὁρῶσα τι χἄν τὸ σμιχρότατην παλ- 

λαχὶς ᾿Ῥουμὰ συνοιχεῖ μὴ δυναμένοις πρὸς τὴν τῶν ἀμεινόνων ἐλϑεῖν 

δ8 ἔρευναν, ἐξ ὧν τὸν ἑαυτῶν βίον ὀνήσουσιν. ὥσπερ γὰρ ἐν ἰατροῖς ἢ 15 

λεγομένη λογιατρεία πολὺ τῆς τῶν χαμνόντων ὠφελείας ἀποστατεῖ -- 

φαρμάχοις γὰρ χαὶ χειρουργίαις χαὶ διαίταις, ἀλλ᾽ οὐ λόγοις, αἵ νόσοι 

ϑεραπεύονται ---, οὕτω χαὶ ἐν φιλοσοφίᾳ λογοπῶλαι χαὶ λογοθῇραί τινες 

αὐτὸ μόνον εἰσί, τὸν ἀρρωστημαάτων γέμοντα βίον θεραπεύειν οὔτε ἐϑέ- 

λοντες οὔτε ἐπιτηδεύοντες, ἐχ πρώτης δὲ ἡλιχίας ἄχρι γήρως ἐσχάτου 20 

Ἰνωσιμαχοῦντές τε χαὶ συλλαβημαχοῦντες οὐχ ἐρυϑριῶσιν, [ ὥσπερ τῆς ρμ. 531}. 

εὐδαιμονίας ἐπ᾿ ὀνομάτων χαὶ ῥημάτων [χαὶ] ἀπεράντῳ χαὶ ἀνηνύτῳ πε- 

ριεργίᾳ χειμένης, ἀλλ΄ οὐχ ἐν τῷ τὸ ἦϑος, τὴν τοῦ ἀνθρωπείου (βίου) 

πηγήν, ἄμεινον χαταστήσασϑαι, τὰς μὲν χαχίας ὑπερορίγυς φυγαδεύσαντα 

1 ἢ οἵη. α ἀφηγουμένων ἡ ἣν δά. Ομ τύχην Π’ 2 αὐτῶ 
ΜΑ ἐχείνην ἃ ἅτε) ἅτε δὴ Οὐ, 5οὲ ὃ ἴῃ ΓᾺΒ. 3. οὕτως ; οὕτω οοίοτί 
ἀ αὐτὴν Α, αὐτοῦ σοηϊ. Ἀαηρ, ἱ ὑπάρχη ( τὸ χράτιστον (ΚΝ 8. γὰρ 

οἵη. αὶ 11 δ᾽ ΟΥ̓ τῶν μὲν βογίρθὶ: μὲν τῶν ΜΑΤ ΟΕ, τῶν ΗΞ 12 οὐχ 
ἐφαπτόμενοι) σκεπτόμενοι ΟΝ σοφισμάτια ΑΚ 1 χἂν Μαηρ,: χαὶ οοὐά. 

18. 14 παλλαχὴ (Ο)δ 14. δυνάμενοι Ν τῶν οὐ. ΟΕ 10 ἰατροῖς ΜΗ6: ἰατρι- 
χῇ ΛΕΝ 106 λογιατρεία ΟΕ: λογοϊατρεία ΜΑΤΙΝ 19 τὸν] τῶν ἃ οὔτ᾽ ΠΘΕΝ 

90) οὔτ᾽ Ε 31 συλλαβομαχοῦντες (Ν: συμβαλομαχοῦντες ΜΑΗ͂, συμβολομαχοῦντες Ε΄, 

συμμαχοῦντες ΤΓΗ. 22 αἰΐθγαιη χαὶ βρο!βὶ, τῇ σοπὶ. Μδηρ. ἀπεράντων ἡ 

22, 38 περιεργεία ΘΗ 28. τοῦ 8. 5. Η3 ἀνϑρώπου ΕἸἾὟΝ βίου λάὰ. Μαησ. 
24 πηγήν] ψυχήν ΟΣ ὑπερορίας ΕἸ," 

18---2ώ4 ὥσπερ γὰρ --- καταστήσασθαι Ν᾽ (0]. 10 7τ, 9) δῖον, ἔεὶ. ΠῚ 98, 

10}. οἱ δὲ χατὰ Δήνωνα τὸν Στωιχὸν τροπιχῶς" ἦϑός ἐστι πηγὴ βίου... 
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αὐτοῦ, τὰς δὲ ἀρετὰς εἰσοιχίσαντα. (11.} παλλαχὰς μέντοι [ἢ] δόξας ὃ4 

χαὶ δόγματα προσίενται χαὶ οἱ φαῦλοι. φησὶ γοῦν ὅτι Θαμνά, ἢ παλ- 

λαχὴ ᾿Ἐλιφὰς τοῦ υἱοῦ Ησαῦ, ἔτεχε τῷ ᾿Βλιφὰς τὸν ᾿Αμαλήχ (θη. 

80,12). ὦ τῆς τοῦ ἀπογόνου λαμπρᾶς δυσγενείας" ὄψει δὲ αὐτοῦ 
ον τὴν δυσγένειαν, ἐὰν ἀποστὰς τοῦ περὶ ἀνϑρώπων ταῦτα εἰρῆσϑαι νομί- 

ζειν τὴν ψυχὴν ὥσπερ ἐξ ἀνατομῆς ἐπισχέπτῃ. τὴν μὲν τοίνυν ἄληγον δ 
ΞΘ, ι 4 Ὡ μ᾿ , - ,΄ 3 ᾿ Ἂ , ᾿  κ ΄ 

χαὶ ἄμετρον ὁρμὴν τοῦ πάθους ᾿Αμαλὴχ προσαγορεύει" μεταληφϑεὶς γάρ 

ἐστι λαὸς ἐχλείχων: χαϑάπερ ὰρ ἢ τοῦ πυρὸς δύναμις τὴν παραβλη- 

ϑεῖσαν ὕλην ἀναλίσχει, τὸν αὐτὸν τρόπον χαὶ τὸ πάϑος ἀναζέον τὰ ἐν 

10 ποσὶ πάντα ἐπιλιχμᾶται χαὶ διαφϑείρει. τούτου τοῦ πάϑους πατὴρ δῦ 

᾿Ελιφὰς ἀναγράφεται δεόντως" ἑρμηνεύεται γάρ᾽ ϑεός με διέσπειρεν. 

ἀλλ οὐχ ὅταν ἀνασχεδάσῃ ἢ διασπείρῃ χαὶ σχηραχίσῃ τὴν ψυχὴν ἀφ᾽ ἐ Ι ἢ Ἰν Ὑῦχην ἀφ 
΄ “- ΄ , » Ἀ - ’ . ΄ . 

ξαυτοῦ ὁ ϑεός, τὸ ἄλογον εὐθὺς γεννᾶται πάϑος; τὴν μὲν γὰρ ὁδρατιχὴν 

αὐτοῦ φιλόϑεον ὄντως διάνοιχν, χληματίδα. εὐγενῆ, χαταφυτεύει ῥίζας 

1 ἀπητείνων πρὸς ἀιδιότητα χαὶ εὐφορίαν χαρπῶν διδοὺς πρὸς χτῇσιν χαὶ 

ἀπόλαυσιν ἀρετῶν. διὸ χαὶ Μωυσῆς εὔχεται φάσχων᾽ ,εἰσαγαγὼν χατα- ὅ7 

φύτευσον αὐτούς“ (Εχοά, 18,11), ἵνα μὴ ἐφήμερα ἀλλ᾽ ἀϑάνατα χαὶ 

μαχραΐωνα γένηται τὰ ϑεῖα βλαστήματα, τὴν δὲ ἄδιχον χαὶ ἄϑεον ψυ- 

χὴν φυγαδεύων ἀφ᾽ ἑαυτοῦ πορρωτάτω διέσπειρεν εἰς τὸν ἡδονῶν χαὶ 

Ἢ ἐπιθυμιῶν χαὶ ἀδιχημάτων χῶρον. ὁ ὃδὲ χῶρος οὗτος προσφυέστατα μ ἐν ς ς ρμοῦφ 

ἀσεβῶν χαλεῖται, οὖχ ὁ μυϑευόμενος ἐν “Αἰδου" χαὶ γὰρ ὃ πρὸς ἀλή- ξρο ᾿ χ μ μένης 4 γὰρ τρο Ι 

ὕειαν “Λιδης ὁ τοῦ μοχϑηροῦ βίος ἐστίν, ὃ ἀλάστωρ χαὶ παλαμναῖος 
" ᾿ “ “ΝΜ ῷ ν ὯΝ ς 4 τ { : ΣῊ ,᾿ - 

χαὶ πάσαις ἀραῖς ἔνογης. (132.) ἔστι δὲ χαὶ ἑτέρωϑι τὸ γράμμα τοῦτο 58 

ἐστηλιτευμένον" ο,ἡνίχα διεμέριζεν ὁ ὕψιστος ἔϑνη, ὡς διέσπειρεν υἱοὺς 

δὰ ᾿Αδάμ“ (Πουΐ. 32,8), τοὺς γηΐνους ἅπαντας τρόπους οὐράνιον οὐδὲν 

ἀγαθὸν ἐσπουδαχότας ἰδεῖν ἤλασεν, ἀοίχους χαὶ ἀπόλιδας χαὶ σποράδας 

ὄντως ἐργασάμενος. οὐδενὶ γὰρ τῶν φαύλων οὐχ οἶἴχος, οὐ πόλις, οὐχ 

Ἰ εἰσοικήσαντα ΜΆ, εἰσοιχίσαντι ἢ ἢ Βθοϊακὶ, ἤτοι Π 2 ργπ5. χαὶ] ἢ ΟΕ 
προΐενται (ΕΚ καὶ οἵ, (ΟΝ Ροβὲ γοῦν αὐᾶὰ. Μωσῆς ΟΝ ὦ ἐλλειφὰς Η 

ἐλειφὰς ἢ 4 τοῦ οὔ, (ἃ ὄψει) ϑεάση ΟΕ δ᾽ ΘΟΕ ὃ ἀνθρώπου 

{ἰν 0. 17 ἄμετρον καὶ ἄλογον Εὶ 8 ἐχλείχων) ἀναλίσχων (Ε1.3 καὶ 
δη16 χαϑάπερ αὐ. (Κ᾽ τὰρ οἱ. 9. ἀναζέσαν (ἐΠἘ 10 ποσὶν 

ἐπθαγμᾶται α΄, ἐπιλιχμᾶται ἡ φϑείρει (Ε΄, διασπείρει οοπϊ. ΜδηΡ, 11 ὁ ϑεός 
0 με] μου 13 σχορπίσῃ ὁοπὶ. Μάη. 19. ὃ νἱᾷά, ἀε]. 

γὰρ οαχ. ΟΕ 14. ροβί αὐτοῦ αἰ4, καὶ Π" χλήματι (1Ὲ1,} εὐγενεῖ 

ΠῚ 10 Μωσῆς ΘΕ 18 μαχραίωνα)] πίονα ΟΕἸ,3 21] αἷτ. ὁ οἷ, (ΚΝ 

29 ἀρεταῖς ΑΕ γράμμα] δόγμα δοπὶ. ΜδπΒ., πρᾶγμα εἐοπίεϊο 24 ὡς οἴῃ, 

0Ε 29ἢ) γηίους Ὁ 90 εἰδέναι (ΝΥ 
0 
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ἄλλο τῶν εἰς χοινωνίαν οὐδὲν διασῴζεται, ἀλλ᾿ ἀνίδρυτος ὧν σπείρεται, 

πάντῃ φορούμενος χαὶ μετανιστάμενος ἀεὶ χαὶ μηδαμόϑι στηριχϑῆναι 

ὅ9 δυνάμενος, γίνεται οὖν τῷ φαύλῳ ἐς ἀστῆς υὲν χαχία, τὸ δὲ πάϑος ἐχ 

παλλαχῇς. λογισμοῦ γὰρ ἢ μὲν ὅλη ψυχὴ χαϑάπερ ἀστὴ σύμβιος  --- ψυχὴ 

δὲ ἐπίληπτος τίχτει χαχίας ---, ἢ δὲ τοῦ σώματος φύσις παλλαχή, δι᾿ 

ἧς ἢ Ἰένεσις τοῦ πάϑους ϑεωρεῖται. ἡδονῶν γὰρ χαὶ ἐπιϑυμιῶν χώρα 

00 τὸ σῶμα. χαλεῖται δὲ Θαμνά, ἧς μεταληφϑέν ἐστι τοὔνομα ἔχλειψις 

σαλευομένη" ἐχλείπει γὰρ χαὶ ἀδυνατεῖ ἢ Ψυχὴ τῷ παάϑει, σάλον χαὶ 

χλύδωνα πολὺν ἀπὸ σώματος ἐνδεξαμένη διὰ τὸν χαταρραγέντα βαρὺν 

Ὁ] χειμῶνα ἐξ ἀμετρίας ὁρμῆς. χεφαλὴ δὲ ὡς ζῴου πάντων τῶν λεχ- 

ϑέντων μερῶν ὃ Ἰενάρχης ἐστὶν ᾿Ησαῦ, ὃς τοτὲ μὲν ποίημα, τοτὲ 

δὲ δρῦς ἑρμηνεύεται, δρῦς μέν, παρόσον ἀχαμπὴς χαὶ ἀνένδοτος 

ἀπειθής τε χαὶ σχληραύχην φύσει, συμβούλῳ χρώμενος ἀνοίᾳ. δρύινος 

ὄντως, ποίημα δέ, παρόσον πλάσμα χαὶ μαὖϑός ἐστιν ὁ μετὰ ἀφροσύνης 

βίος, τραγῳδίας χαὶ χενοῦ χόμπου χαὶ πάλιν γέλωτος καὶ χωμιχῇς χλεύης 

ἀνάπλεως, ὑγιὲς ἔχων οὐδέν, χατεψευσμένης, ἐχτετοξευχὼς ἀλήϑειαν, τὴν 

ἄποιον χαὶ ἀνείδεον χαὶ ἄπλαστον φύσιν ἐν οὐδενὶ λόγῳ τιϑέμενος, ἧς 

03) ὁ ἀσχητὴς ἐρᾷ. μαρτυρεῖ δὲ Μωυσῆς φάσχων, ὅτι «ἦν Ἰαχὼβ ἄπλα- 

τος, οἰχῶν οἰχίαν““ (θη. 20,27), ὥστε ὁ ἐναντίος τούτῳ ἄοιχος ἂν 

εἴη, πλάσματος χαὶ ποιήματης χαὶ μυϑιχῶν λήρων ἑταῖρος, μᾶλλον δὲ 

σχηνὴ χαὶ μῦϑος αὐτός. 

08 (13.) Ἢ μὲν δὴ λογισμοῦ φιλοθεάμονος πρὸς ἀστὰς χαὶ παλλαχί- 

δας δυνάμεις σύνοδος, ὡς οἷόν τε ἦν, εἴρηται" τὸν δ᾽ εἰρμὸν τοῦ λόγου 

συνυφαντέον τἀχύλουϑα διερευνῶντας. οὑπήχουσες φησίν  ᾿Αβραὰμ τῆς 

φωνῆς Σάρρας“ (θοη. 10,2)" ἀναγχαῖον γὰρ τοῖς παραγγέλμασιν ἀρετῆς 

Ι ἀλλὰ ἃ ἀΐδρυτος ΟἿ᾽ διασπείρεται οσοηΐ. Μαηρ, 39. φερόμενος (1ΕῚ,2 

Ρ. 528 Ν. 

10 

15 

35 

μηδαμοῦ Η ὦ γοῦν ΟΝ ἀστῇ ἃ ἡ καχία (Ε],3 ὃ ὃ᾽ ἐπιλήπτω 

ΟΝ Ὁ γέννησις Η χῶρος νὶ 10 ἀμέτρου Η3 τῶν οἵη. (Ὁ 

10. 11 δεχϑέντων (ΥἘ 11 γεννάρχης Η ρΡτίιβ ποτὲ (ἰ 12 δὲ οιῃ. ᾿ὶ μέν 

ΟἿ: μὲν γάρ ΜΛῊ 12, 13 χαὶ --- ἀπειϑὴς οἵη. (ἱ 12) ἀνένδητος ΜΑΠ],}: ἀμείλικτος 

ΕἸ,; 19 ἀπειθής} ἀχαμπής ἀγνοία (ΣΕ 14 μετ᾽ Καὶ, μάταιος ἃ 1 χενοῦ 
οἴῃ, ἴῃ ἰασαπᾶ ἡ, χαινοῦ Εὶ παλιγγέλωτος Η 10 χαταψευσάμενος αὶ 

Ι8 Μωσῆς ΟΕ 19 ὥσϑ᾽ (ΘΕ ΡΟΒΙ τούτῳ δά, ὁ ΟἿ, ὁ ζσαῦ) οοπὶοῖο 

ἄνοιχος Εὶ 25. δυνάμει (ΟΝ ἦν οἷ. ἢ 24 τὰ ἀκόλουϑα (ΟΕ 

ἐπήχουε ἡ 24, 3ὃ Σάρρας τῆς φωνῆς Η, 5οιὶ 8. 85. β΄, α' 

20 --ϑὸ,.16 Ν᾽ (0]. 107τ: ἀναγχαῖον γὰρ --- κατεσβέσϑη. 
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τὸν μανϑανοντα πειθαρχεῖν. οὐ πάντες δὲ πειθαρχοῦσιν, ἀλλ΄ ὅσοις θ4 

σφοδρὸς ἔρως ἐντέτηχεν ἐπιστήμης" ἐπεὶ χαϑ᾿ ξἐχάστην σχεδὸν ἡμέραν 

τὰ τε ἀχροατήρια χαὶ τὰ ϑέατρα πληροῦται, διεξέρχονται δὲ ἀπνευστὶ 

συνείροντες τοὺς περὶ ἀρετῆς λόγους οἱ φιλοσοφηῦντες, ἀλλὰ τί τῶν λε- θδ 

ὃ Ἰομένων ὄφελος; ἀντὶ γὰρ τοῦ προσέχειν ἑτέρωσε τὸν νοῦν ἀποστείλαν- 

τες οἱ μὲν πλοῦ χαὶ ἐμπορίας, οἱ δὲ πρησόδων χαὶ γεωργίας, οἱ δὲ τι- 

μῶν χαὶ πολιτείας, οἱ δὲ τῶν ἀφ᾽ ἐχάστης τέχνης καὶ ἐπιτηδεύσεως 

χερδῶν, ἄλλοι δὲ τιμωρίας ἐχϑρῶν, οἱ δὲ τῶν ἐν ταῖς ἐρωτιχαῖς ἐπι- 

ϑυμίαις ἀπολαύσεων χαὶ συνόλως ἑτέρων ἕτεροι διαμέμνηνται, ὡς ἕνεχα 

10 τῶν ἐπιδειχνυμένων χεχωφῆσϑαι, τοῖς μὲν σώμασι παρεῖναι μόνην, ταῖς 

δὲ διανοίαις ἀπηλλάχϑαι, εἰδώλων χαὶ ἀνδριάντων διαφέρειν μηδέν. 

εἰ δέ τινες χαὶ προσέχουσι, τοσοῦτον χρόνον χαϑέζονται μόνον ἀχούοντες, 60 

ὕὃγναι δι᾽ ἀχοῆς μᾶλλον ἢ ὠφεληθῆναι" ὥστε οὐδὲν αὐτῶν ἴσχυσεν ἢ 

15 ψυχὴ συλλαβεῖν χαὶ χυοφορῆσαι, ἀλλ ἅμα τὸ χινοῦν τὴν ἡδονὴν αἴτιον 

ὅθ, 1 ἡσύχασε χαὶ ἢ προσοχὴ χατεσβέσϑη. τρίτοι δέ εἰσιν οἷς ἔναυλα μὲν τὰ θ1 

λεχϑέντα ὑπηχεῖ, σοφισταὶ δὲ ἀντὶ φιλοσόφων ἀνευρίσχονται. τούτων ὁ 

μὲν λύγος ἐπαινετός, ὃ δὲ βίος ψεχτός ἐστι’ δυνατοὶ μὲν τὰρ εἰπεῖν, 

ἀδύνατοι δέ εἰσι πράττειν τὰ βέλτιστα. μόλις οὖν ἔστιν εὑρεῖν προσε- 08 

Ὃ χτιχὸν χαὶ μνημονιχόν, τὸ πράττειν τοῦ λέγειν προτιμῶντα, ἃ δὴ μαρτυ- 

ρεῖται τῷ φιλομαϑεῖ διὰ τοῦ ,ὑπήχουσε τῆς φωνῆς Σάρρας.“ οὐ γὰρ 

ἀχούων ἀλλ᾽ ὑπαχούων εἰσάγεται’ τὸ δέ ἐστι τοῦ συναινεῖν χαὶ πειϑαρ- 

χεῖν εὐθυβολώτατον ὄνομα. οὐχ ἀπὸ σχοποῦ δὲ πρόσχειται τὸ, τῆς 09 
φωνῆς“, ἀλλὰ μὴ τῆς φωνούσης Σάρρας ὑπαχοῦσαι. ἴδιον γὰρ τοῦ 

"6. μανθάνοντος φωνῇς χαὶ λόγων ἀχροᾶσθαι, διδάσχεται γὰρ τούτοις μό- ᾿ Ἷ ὶ Π μ 
ΝΞ ΄ » , ᾿ .-} ν» «- , . ΝΝ “» ᾿ “. ως 

νοις" ὁ δὲ ἀσχήσει τὸ χαλὸν ἀλλὰ μὴ διδασχαλία χτώμενος οὐ τοῖς 

Ι δὲ οὐ). Ν 3 ἐπιστήμης ἐντέτηχεν ἰγᾶπβροβ. ΟΕΝ 3. χαὶ τὰ ΠΕΝ; τά 

τε ΜΑΗ πληροῦνται ΑἿΕΝ δὲ οι. (ΕΝ ὃ δηῖο ὄφελος δαὰ. ἐστὶν (ΟΝ 

ἑτέρωϑι ΟῈΝ 6. πλοίων ΕΝ εὐπορίας Ν ῦ, 1 τιμῆς Ν Τ τῶν] ὧν 

(), τοὺς Εὶ 10 χεχωφῶσϑαι σοπὶ. Μδῃρ, χαὶ Δηΐθ τοῖς δῇ, 'ΤΌτη. 
1: ἀδριάντων Εὶ διαφέροντας Τ ΓΙ, 13. εἰ --- προσέχουσι οα. Ν 13 χαὶ] 

ἐπεὶ οὐηϊ. Μδπρ. ἥχων 10 τρίτον δ᾽ εἰσὶν ΟΕ 11 ὑπηχεῖ 
ἢ: ὑφηχεῖ ΜΛΕ, ἠχεῖ Εὶ σοφεῖς δ᾽ (αἰ, σοφοὶ δ᾽ Εὶ ἂν εὑρίσχωνται Δ. 
2) χαὶ οὐ. ΗΘΕ μνημονευτιχὸν ἃ τοῦ) τοῦτο (ΚΣ 22 ἀκούων, ἀλλ᾽ 

ὑπαχούων (ΠΕ: ὑπαχούων, ἀλλ᾽ (ἀλλὰ Α) εἰσαχούων ΜΛΗ, εἰσακούων, ἀλλ᾽ ὑπαχούων 

(οη]. ίαησ. δ᾽ ἐστὶ ΟΝ 9 πρόκειται (ΟΣ τὸ] τῶ ἃ 
34. μὴ] μὴ τῶ ἃ φωνούσης) φωνῆς α 25, 30 μόνοις τούτοις ΠΕ 

20 δὲ οὐ, ΟΕ ἀσκητὴς ἃ ἀλλ᾽ ὁ μὴ ἃ χρώμενος (ΚΕ 
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λεγομένοις ἀλλὰ τοῖς λέγουσι προσέχει, μιμούμενος τὸν ἐχείνων βίον ἐν 

τὸ ταῖς χατὰ μέρος ἀνεπιλήπτοις πράξεσι. λέγεται γὰρ ἐπὶ τοῦ ᾿Ιαχώβ, 

ἡνίχα εἰς τὸν συγγενιχὸν γάμον πέμπεται" οεἰσήχουσεν ᾿Ιαχὼβ τοῦ πα- 

τρὸς χαὶ τῆς μητρὸς αὐτοῦ, χαὶ ἐπορεύϑη εἰς τὴν Μεσοποταμίαν" 

(θη. 938,1), οὐ τῆς φωνῇς οὐδὲ τῶν λύγων --- τοῦ γὰρ βίου μιμητὴν 5 

ἔδει τὸν ἀσχητήν, οὐχ ἀχροατὴν λόγων εἶναι" τοῦτο μὲν γὰρ ἴδιον τοῦ 

διδασχομένου, ἐχεῖνο δὲ τοῦ διαϑλοῦντος ---, ἵνα χανταῦϑα διαφορὰν 

ἀσχητοῦ χαὶ μανθάνοντος χαταλάβωμεν, τοῦ μὲν χοσμουμένου χατὰ τὸν 

λέγοντα, τοῦ δὲ χατὰ τὸν ἐχείνου λόγον. 

τ (14.) ,,Λαβοῦσα“ οὖν φησι, Σάρρα ἢ γυνὴ ᾿Αβραὰμ Λγὰρ τὴν 10 

Αἰγυπτίαν, τὴν ἑαυτῆς παιδίσχην, μετὰ δέχα ἔτη τοῦ οἰχῆσαι ᾿Αβραὰμ 
"» - 4 , Ψ'" -- ᾿" " 4. (ἂἋ "» -« ᾿Ὶ »" - μ 

ἐν γῇ Χαναάν, ἔδωχε τῷ ᾿Αβραὰμ τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς αὐτῷ γυναῖχα 

ἄρῃ. 10,3). βαάσχανον μὲν χαὶ πιχρὸν χαὶ χαχύηϑες φύσει χαχία, ) μ Ι 
μ᾿ μι. ᾿ "» ΄ ΄ ΄ Ϊ - 

ἥμερον δὲ χαὶ χοινωνιχὴν χαὶ εὐμενὲς ἀρετή, πάντα τρόπον τοὺς εὐφυῶς 
72 ἔχοντας ὠφελεῖν ἢ δι᾿ αὐτῆς ἢ ὃι’ ἑτέρων ἐθέλουσα. νυνὶ γοῦν μήπω 1ὅ 

δυναμένοις ἡμῖν ἐχ φρονήσεως παιδοποιεῖσϑαι τὴν ἑαυτῆς ἐγγυᾷ ϑερα- 
᾿ ἢ 

παινίδα, τὴν ἐγχύχλιον, ὡς ἔφην, παιδείαν, χαὶ μονονοὺ προξενεῖν χαὶ 

νυμφοστηλεῖν ὑπομένει" αὐτὴ τὰρ λέγεται λαβοῦσα διδόναι τῷ ἀνδρὶ 

78 αὐτῆς γυναῖχα ταύτην. ἄξιον δὲ διαπορῆσαι, διὰ τί νυνὶ πάλιν γυναῖχα 

τοῦ ᾿Αβραὰμ εἶπε τὴν Σάρραν, πολλάχις ἤδη πρότερον μεμηνυχώς" οὐ 30 

Ἰὰρ μαχρολογίας τὸ φαυλόήτατυν εἶδος, ταυτολογίαν, ἐπιτετήδευχε. τί οὖν 

λεχτέον; ἐπειδὴ μέλλει τὴν ϑεραπαινίδα φρονήσεως, τὴν ἐγκύχλιον παι- 

δείαν, ἐγγυᾶσϑαι, φησὶν ὅτι οὐχ ἐξελάϑετο τῶν πρὸς τὴν δέσποιναν 

αὐτῆς ὁμολογιῶν, ἀλλ᾽ οἷδε μὲν ἐχείνην ἑαυτοῦ νόμῳ χαὶ γνώμῃ τυναῖχα, 

ΤᾺ ταύτην δὲ ἀνάγχῃ καὶ βία χαιροῦ. τοῦτο δὲ παντὶ συμβαίνει φιλομαϑεῖ" 55 

μάρτυς δ᾽ ὁ πεπονθὼς γένοιτ᾽ ἄν ἀψευδέστατος. [ ἐγὼ γοῦν ἡνίχα πρῶ- ρΡ. 580 Ν. 

τῶν χέντροις φιλοσοφίας πρὸς τὸν πόϑον αὐτῆς ἀνηρεϑίσϑην, ὡμίλησα 

χομιδῇ νέος ὧν μιᾷ τῶν ϑεραπαινίδων αὐτῆς, γραμματιχῇ, χαὶ ὅσα 

ἐγέννησα ἐχ ταύτης, τὸ γράφειν, τὸ ἀναγινώσχειν, τὴν ἱστορίαν τῶν 

1 προσέχει» 2 λέγει Εὶ ἢ εἰς] ἐπὶ (ὅὕὉ εἰσήχουσεν] ὑπήχουτεν 

Ὃ} 3, 4 τοῦ πατρὸς χαὶ τῆς μητρὸς ΜΝ: τῆς μητρὸς χαὶ τοῦ πατρὸς ὁοίοτὶ 

ἡ ἵνα οὐ, ΠΠ,} 10 φησὶν οὖν (ΟΝ 11.» 12 ἔδωχεν Δβραὰμ ΟΕ 

ἀνδρὶ αὑτῆς ΟἸ: αὐτῆς ἀνδρί ΜΛΗ αὐτῷ} αὐτὴν Εὶ εἰς δυία γυναῖχα δ(ά. 

ΜΑῊΗ 12. χαχία φύσει (ἱ 158 ὠφελεῖσθαι Κὶ ρει. ἢ οἵη. ΠΘΕ 

αὑτῆς (}}Ὲ: νῦν (Ὁ 18 ὑπομένειν ἡ 18. 19. γυναῖχα δηΐθ τῷ 

{γτάπδροβ. ΟΝ 19. νῦν (ΟΚ 30 παλλακχὶς ἡ 21] ταὐτὸ λόγϊον ἡ 

2) παρεγγυᾶσϑαι Καὶ 2 φιλομαρτυρεῖ Ε' 20. 21 ἡνίχα πρῶτον μοβί αὐτῆς 

ἰγᾶῃβροβ. {}Ὸ 31 ἀνηρεϑισϑῆναι αὶ 238 τῶν] τὴν Η: 
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παρὰ ποιηταῖς, ἀνέϑηχα τῇ δεσποίνῃ. χαὶ πάλιν ἑτέρα συνελϑών, γεω- τῦ 

μετρίᾳ, χαὶ τοῦ χάλλους ἀγάμενος --- εἶχε γὰρ συμμετρίαν χαὶ ἀναλο- 

γίαν ἐν τοῖς μέρεσι πᾶσι --- τῶν ἐγγόνων οὐδὲν ἐνοσφισάμην, ἀλλὰ τῇ 

ἀστῇ φέρων ἐδωρησάμην. ἐσπούδασα χαὶ τρίτῃ συνελϑεῖν --- ἦν δὲ 70 

ὃ εὔρυϑμος, εὐάρμοστος, ἐμμελής, μηυσιχὴ δὲ ἐχαλεῖτο --- χαὶ ἐγέννησα 

ἐξ αὐτῆς διατονιχὰ χρώματα χαὶ ἐναρμόνια, συνημμένα, διεζευγμένα 

μέλη, τῆς διὰ τεττάρων, τῆς διὰ πέντε, τῆς διὰ πασῶν συμφωνίας ἐχό- 

μενα, χαὶ παλιν οὐδὲν αὐτῶν ἀπεχρυψάμην, ἵνα πλουσία μοι γένηται 

ἢ ἀστὴ τυνή, μυρίων οἰχετῶν ὑπηρετουμένη πλήϑει. τινὲς γὰρ τοῖς 71 

19 φίλτροις τῶν ϑεραπαινίδων δελεασϑέντες ὠλιγώρησαν τῆς δεσποίνης, φι 

λοσηφίας, χαὶ χατεγήρασαν οἵ μὲν ἐν ποιήμασιν, οἱ δὲ ἐν τραμμαῖς, οἱ 

δὲ ἐν χρωμάτων χράσεσιν, οἱ δὲ ἐν ἄλλοις μυρίοις, οὐ δυνηϑέντες ἐπὶ 

τὴν ἀστὴν ἀναδραμεῖν. ἔχει τὰρ ἔχάστη τέχνη γλαφυρότητας, ὀλχούς 18 

τινας δυνάμεις, ὑφ᾽ ὧν ἔνιοι ψυχαγωγούμενοι χαταμένουσιν, ἐχλελησμέ- 

15. νη! τῶν πρὸς φιλοσοφίαν ὁμολογιῶν. ὃ δὲ ἐμμένων ταῖς συνϑήχαις 

πορίζει πάντα πανταχύϑεν πρὸς τὴν ἀρέσχειαν αὐτῆς. εἰχύτως οὖν τῆς 

πίστεως αὐτὸν ἀγάμενος ὁ ἱερὸς λύγος φησίν, ὅτι χαὶ νῦν ἣν αὐτῷ 

τυνὴ Σάρρα, ὅτε τὴν ϑεραπαινίδα πρὸς τὴν ἐχείνης ἀρέσχειαν ἠγαγετο. 

χαὶ μὴν ὥσπερ τὰ ἐγχύχλια συμβάλλεται πρὸς φιλοσοφίας ἀνάληψιν, 79 

3 εἶχε ΜΑΗ͂: εἶναι ΟΝ 8. οὐδὲν Μ: οὐδενὸς σοίοτί ἐφεισάμην (ΠΕ τῇ] 

τῷ Ἀ6' 4 αὐτῇ Εὶ τρίτην 5 ῥΡοβῖ εὔρυϑμος διὰ. χαὶ Εὶ θ᾽ γρω- 
ματιχὰ ἐναρμόνια Ο Ὁ. 1 γρώματα --- τεττάρων, τῆς διὰ οἴη. καὶ Ὁ αὑτὴ ( 

ὑπηρετουμένων (ἱ 11 γραμμαῖς σοἀ4.: γραμματιχῇ ὁχ ΟἼοπι. Μαην. 12 χρά- 
τ 

5εοι ἢ ιὃ γλαφυρό Π, ας δά. Η", γλαφυροτάτας Τιγη., γλαφυρότητι σοπίοῖο 

13. 14. δλχοὺς τινας ΜΛῊΗ]Π,"; ἀκουστιχὰς (1Ἐ1,3 14. χαταμελοῦσι (Ν᾽ 14. 18 ἐχ- 

λελησμένοι οαι. (ΤῈ [ὃ πρὸς] χατὰ ΟΕ ὁμιλιῶν ὃ (ΝΕ 

Ιῦ πάντα οἵη, ἃ 10. 11 τῆς πίστεως αὐτὸν ΜΑ: τῆς πίστεως αὐτῶν ΟἷΕ', τῆς περὶ 

(αὐτὴν αὐ, Η΄ ἢ) πίστεως ἢ 11 ἦν οἵπ. (ΠΠῸ 18 ὅτι ἢ] ἤγετο (ΣΕ 

19. μὴν} ἡ μὲν ἃ 

9... 13 δῦ, Εἴον, εἰἰ, Ηεηδε 1 5. 940,1. (ει. Αἰεα, δίνονι, 1 δὶ 39 ΡΟ 5. Προ ἤδη γάρ τινες 

τοῖς φίλτροις τῶν θεραπαινίδων δελεασϑέντες ὠλιγώρησαν τῆς δεσποίνης φιλοσοφίας καὶ χατεγή- 

ῥαῦαν οἱ μὲν αὐτῶν ἐν μουσικῇ, οἱ δὲ ἐν γεωμετρίᾳ, ἄλλοι δὲ ἐν γραμματιχῇ, οἱ πλεῖστοι δὲ 

ἐν ῥητοριχῇ. 19.-- 88,7 ἐδίά, αὶ “σ᾽ ἀλλ᾽ ὡς τὰ ἐγκύχλια μαϑήματα συμβάλλεται πρὸς 

φιλοσοφίαν τὴν δέσποιναν αὐτῶν, οὕτω χαὶ φιλοσοφία αὐτὴ πρὸς σοφίας χτῆσιν συνεργεῖ. ἔστι 

τὰρ ἡ μὲν φιλοσοφία ἐπιτήδευσις (τά. σοφίας), ἡ σοφία δὲ ἐπιστήμη ϑείων καὶ ἀνθρωπίνων 

καὶ τῶν τούτων αἰτίων. χυρία τοίνυν ἡ σοφία τῆς φιλοσοφίας ὡς ἐχείνη τῆς προπαιδείας. εἰ 

τὰρ ἐγκράτειαν φιλοσοφία ἐπαγγέλλεται γλώσσης τε καὶ γαστρὸς χαὶ τῶν ὑπὸ γαστέρα καὶ ἔστιν 
δι᾽ αὑτὴν αἱρετή, σεμνοτέρα φανεῖται χαὶ κυριωτέρα, εἰ ϑεοῦ τιμῆς τε χαὶ γνώσεως ἕνεχα ἐπίιτη- 

δεύοιτο. εἴ. Οτισεηΐς ἐρίδι. αὐ Οἰτεφογίνηι ρ. Δ) {ΞΞ ῬΑϊοσαίϊα σαρ. 13,1 ». θᾷ Πονίηποι)), 
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οὕτω χαὶ φιλοσοφία πρὸς σοφίας χτῆσιν. ἔστι γὰρ φιλοσοφία ἐπιτήδευ- 

σις σοφίας, σοφία δὲ ἐπιστήμη ϑείων χαὶ ἀνθρωπίνων χαὶ τῶν τούτων 

αἰτίων. γένοιτ᾽ ἄν οὖν ὥσπερ ἢ ἐγχύχλιος μουσιχὴ φιλοσοφίας, οὕτω 

80 χαὶ φιλοσοφία δούλη σοφίας. φιλοσοφία δὲ ἐγχράτειαν μὲν γαστρός, 

ἐγχράτειαν δὲ τῶν μετὰ γαστέρα, ἐγχράτειαν δὲ χαὶ γλώττης ἀναδιδάσχει. 5 

ταῦτα λέγεται μὲν εἶναι δι᾿ αὑτὰ αἱρετά, σεμνότερα δὲ φαίνοιτ᾽ (ἄν), 

εἰ ϑεοῦ τιμῆς χαὶ ἀρεσχείας ἕνεχα ἐπιτηδεύοιτο. μεμνῆσθαι οὖν δεῖ τῆς 

χυρίας, ὁπότε μέλλοιμεν αὐτῆς (τὰς) ϑεραπαινίδας μνᾶσθαι’ χαὶ λεγώ- 

μεϑα μὲν ἄνδρες εἶναι τούτων, ὑπαρχέτω δ᾽ ἡμῖν ἐχείνη πρὸς ἀλήϑειαν 

γυνή, μὴ λεγέσθω. 10 

8] (15.) 1 Δίδωσι δ᾽ οὐχ εὐθὺς εἰς τὴν Χαναναίων γὴν ἀφιχομένῳ, ρμ. 681 Μ. 

ἀλλὰ μετὰ δεχαετίαν τῆς ἐχεῖ διατριβῆς. τί δὲ τοῦτ᾽ ἐστίν, οὐχ ἀμε- 
λῶς ἐπισχεπτέον: ἐν ἀρχῇ μὲν τῆς γενέσεως ἡμῶν ἢ ψυχὴ συντρόφοις 

τοῖς πάϑεσι μόνοις χρῆται, λύπαις, ἀλγηδόσι, πτόαις, ἐπιθυμίαις, ἦδο- 

ναῖς, ἃ διὰ τῶν αἰσθήσεων ἐπ᾽ αὐτὴν ἔρχεται, μήπω τοῦ λογισμοῦ 15 

βλέπειν δυναμένου τά τε ἀγαθὰ χαὶ χαχὰ καὶ ᾧ διαφέρει ταῦτα ἀλλή- 

λων ἀχριβοῦν, ἀλλ᾽ ἔτι νυστάζοντος χαὶ ὡς ἐν ὕπνῳ βαϑεῖ χαταμεμυ- 

82 χύτος. χρόνου δὲ προϊόντος ὅταν ἐχβαίνοντες τῆς παιδιχῇς ἡλιχίας μει- 

ραχιοῦσϑαι μέλλωμεν, τὸ δίδυμον στέλεχος εὐθὺς ἐχ μιᾶς, ἀρετὴ χαὶ 

χαχία, φύεται ῥίζης" χαὶ ποιούμεϑα μὲν τὴν χατάληψιν ἀμφοῖν, αἵἱρού- 20 

μεϑα δὲ πάντως τὴν ἑτέραν, οἱ μὲν εὐφυεῖς ἀρετήν, χαχίαν δ᾽ οἱ 

88 ἐναντίοι. τούτων προυποτυπωϑέντων εἰδέναι χρή, ὅτι παϑῶν μὲν 

Αἴγυπτος σύμβολόν ἐστι, χαχιῶν δὲ ἢ Χαναναίων ἢ: ὥστ᾽ εἰχότως 

1 γὰρ] δὲ 6Ε5 2 τῶν οὔ. (Ε ὅ αἰτιῶν ν φιλοσοφία ΜΑ 4 ἐγκρά- 
τειὰ ἃ ἢ Ρυγ5 ἐγχράτεια ΑΕ Ροβὶ ργῖυβ δὲ «ἡ. καὶ ΟΥ̓ γλώσσης (ΘΕ 

Θ δι᾽ αὑτὰ (αὐτὰ ΔΑ) ΜΔΗ: τὰ αὐτὰ ΟΕ φαίνοιτ᾽ ζἂν) βεγίμδὶ : φαίνοιτο εοἠα. 

(φανεῖται ΟἸο1η.) ἱ ἔνεχα χαὶ ἀρεσχείας ἰγαηβρ, (ΤΣ μεμνήμεϑα (ΟΕ, 

οὖν] μὲν οὖν 1,2 δεῖ οἵη. ΟἿ 8. μέλοιμεν (ἱ τὰς δὐαἀρἰαὶ ὃ, 9 λεγό- 

μεϑα ΟΥ̓ 9 δὲ (ΟΕ 11 δίδωσιν εὐϑὺς ΟὕΝΚΥ 14. πτόαις ΜΟῚ ΕῚΝ:; πτοίαις ΠΟΞΕΣ, 

οἴῃ. α 1Ὁ ρΡοβὶ αἰσϑήσεων αὐ, ἡμῶν ἃ μήπου αὶ 10 τε οὐῃ. ὦ 

ἢ ΜᾺ: ἢ Α, εἰ ΟΕΝ 11 ἀκριβοῦντος ΟΥΝ, ἀχριβοῦντες 1,3 ὥσπερ α 
18 παιδίσχης α 19 στέλεχον Μ ἀρετῇ Μ, ἀρετῆς ὦ 20 χαχίας 

ἀμφοῖν ὁἐχ αὐτοῖν σοΥτ, 21 δὲ ΟΕΝ 28 σύμβολον Αἴγυπτός ἰγᾶπεροβ, 

ΘΕ ὥστ᾽] ὥσπερ ΘΕ 

1-- οἵ, Ποχοσταρῃὶ Ρ. 379,12. Οἷς, 9 ἥη. 11 31 Τιβο, ΚΡ δ ΟΥὺὶ 1. 

15... 14. 89,23,.3 εἵ,. Ἐρίδαγθα ἔγαρτῃ. 5938. Ὁ. 9514. (ῬὨΠΟπῖ5. Ορόγα 1 μ. δ6,1 544.). 

18---22 Ν᾽ [0]. 1601Υ: ἐν ἀρχῇ --- ἐναντίοι. 92, 28 (ἵει, Αἰες. ϑίγοιι. 11 ἃ 47 

». 452 Ρι: παϑῶν χαὶ καχιῶν σύμβολον Αἴγυπτος χαὶ ἡ Χανανῖτις γῆ. 
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ἀναστήσας ἀπ᾿ Αἰγύπτου τὸν λεὼν εἰς τὴν Χαναναίων εἰσάγει χώραν. 

ἀνῦρωπος Ἰάρ, ὡς ἔφην, ἅμα μὲν τῇ γενέσει τὸ Αἰγύπτιον παάϑος 54 

ἔλαχεν οἰχεῖν ἡδοναῖς χαὶ ἀλγηδόσι προσερριζωμένος, αὖδις δ᾽ ἀποιχίαν 

τέλλεται τὴν πρὸς χαχίαν, ἤδη τοῦ λογισμοῦ πρὸς τὸ ὀξυωπέστερον 

5. ἐπιδεδωχότος χαὶ χαταλαμβάνοντος μὲν ἀμφότερα, ἀγαϑόν τε αὖ χαὶ 

χαχήν, τὸ δὲ χεῖρον αἱρουμένου διὰ τὸ πολὺ μετέχειν τοῦ ϑνητοῦ, ᾧ 

τὸ χαχὸν οἰχεῖον, ἐπεὶ χαὶ τοὐναντίον τῷ ϑείῳ, τὸ ἀγαϑόν. (16.) ἀλλ᾽ 88 

αἱ μὲν φύσει πατρίδες αὖται, παιδιχῆς μὲν ἡλιχίας τὸ πάθος, Αἴγυπτος, 

ἡβώσης δὲ χαχία, ἢ Χανανῖτις. ὁ δὲ ἱερὸς λόγος, χαίτοι σαφῶς ἐπιστά- 

1 μενὴς τὰς τοῦ ϑνητοῦ γένους πατρίδας ἡμῶν, ὑποτίθεται τὰ πραχτέα 

χαὶ συνοίσοντα παραγγέλλων μισεῖν τὰ ἔϑη χαὶ τὰ νόμιμα χαὶ τὰ ἐπιτη- 

δεύματα αὐτῶν ἐν οἷς φησι" οχαὶ εἶπε χύριος πρὴς Μωυσῆν λέγων" 80 

λάλησον τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραὴλ χαὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς: ἐγὼ χύριος ὁ ϑεὸς 

ὑμῶν: χατὰ τὰ ἐπιτηδεύματα γῆς Αἰγύπτου, ἐν ᾧἡ κχατοιχήσατε ἐπ᾽ 

ι5 αὐτῆς, οὐ ποιήσετε’ χαὶ χατὰ τὰ ἐπιτηδεύματα γῆς Χαναάν, εἰς ἣν 

ἐγὼ εἰσάγω ὑμᾶς ἐχεῖ, οὐ ποιήσετε" χαὶ τοῖς νομίμοις αὐτῶν οὐ πορεύ- 

σεσῦε᾽ τὰ χρίματὰά μοὺ ποιήσετε, χαὶ τὰ προστάγματα μοῦ φυλάξεσϑε, 

πορξύεσϑε ἐν αὐτοῖς" ἐγὼ χύριος ὁ ϑεὸς ὑμῶν. χαὶ φυλάξεσθε πάντα 

τὰ προστάγματά μου χαὶ τὰ χρίματα μου, χαὶ ποιήσετε αὐτά, ὁ ποιή- 

8) σὰς αὐτὰ ζήσεται ἐν αὐτοῖς" ἐγὼ χύριος ὁ ϑεὸς ὑμῶν“ (ον. 18,1---8). 

οὐχοῦν ἢ πρὸς ἀλήθειαν ζωὴ περιπατοῦντός ἐστιν ἐν ταῖς τοῦ ϑεοῦ 87 

ὶ λαὸν ἢ ἄγει Υ 2 τὴν Αἴγυπτον Μδηρ,. ὁ. ἄλγεσι ΟΝ δὲ (1 
8 τοῦ ϑνητοῦ ΟΕΠ,": τούτου ΜΑΗ]Π, ἢ τὸ ϑεῖον (ἱ 8 φύσεως ἢ παιδίσχης 

ΠΕ ἢ. χαχία Ε(᾽)Η͂Ξ31,}; χαχίας ΜΑΘΠ}],3 χανανίτης ΕἪ δ᾽ (Ὲ 

τάφος Ε Ι0 ἡμῖν Η 11 ἔϑη ΜΑ: ἔϑνη ΟΕ 12 Μωυσῆν Δ: Μωσῆν σείοτὶ 
λέγων ΜΑΛῊ, τῷ λέγειν (ΟΝ 19 ἐρεῖ ΟΝ 14. ἡμῶν (ἱ γῆς οΧ ΠᾺΧ οἱ ΟἸόπι, 

80 ρ51: τῆς ΜΑΤΙ, αὐτῆς ἴ, οἱ, (Ὁ κατοιχήσατε ΜΑ(Ὶ],"; ἐχατοιχήσατε Η],}, κατοι- 

κήσετε Ε, χατιρκήσατε νὶ ((]6π).} 14. 18 ἐπ᾿ αὑτῆς ΜΑῊ: ἐν αὐτῇ (ΠΕ ((Ἰδ6πι.) 
1, 10 χαὶ χατὰ τὰ --- ποιήσετε οἵη. ἩΊ, ἴῃ τὰρ, δαὰ, "ν, Ἰπ, 17 ροϑὲ ποιήσετε ἴα]50 ἰη- 
ΒΕΓ 12 γῆς ΠΟΤΕ: τῇς ΜᾺ 10. 117 χαὶ τοῖς νομίμοις -- μου ποιήσετε ὁη, 

0Ε 17. 18 φυλάξασϑε χαὶ πορεύεσθαι (Ἰ 18 ἐγώ] ὅτι ἐγὼ (ὕἣὔΕ᾽ ὁ οἵα, "αὶ 
183-20 χαὶ φυλάξεσϑε --- ὑμῶν οἵη. Εὶ 18 φυλάξεσν!ε Μ: φυλάξασϑε ἈΠῸ 

19. χαὶ τὰ χρίματά μου ον. (Ἴθι. αὐτά οἵη. ἃ 2)Ὸ μοβῖ αὐτὰ οχ ΧΧ εἱ 

Ο]οπι. νἱὰ. κἀ4. ἄνϑρωπος ΡοΞῚ ὑμῶν «4. χαὶ φυλάξασθε πάντα τὰ προστάγματά 

μὸ)) χαὶ τὰ χρίματά μου (1} 21 περιπατοῦντός 5005: περὶ παντός εοιϊά., περί- 

πατὸς Ματκί δε ἐστι χαὶ ἐν (ἱ τοῦ οἵα, Η 

12---90ὺ Ἰοσαπι Οἱ] οι ὁχ ΡὨϊοπθ δαπρδῖὶ (σι, Αἰες. ἰδία, ἃ 46, αὐἱ ργαθίον ἀἰ5- 

ἐγορδη 85 Βυρτα δἀποιδίϑ. συ ποβίτο ἰοχία σΟμ ΒΘ ΗΓ, 
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χρίσεσι χαὶ προστάξεσιν, ἰ ὥστε ϑάνατος ἄν εἴη τὰ τῶν ἀθέων ἐπιτη- Ρ. 333 Ν. 

ξύματα. τινὰ ὃδὲ ἀϑεώρητα πάϑους χαὶ χαχιῶν ἐστιν, ἐξ ὧν τὰ ἀσε- 

88 βῶν χαὶ ἀνοσιουργῶν πλήϑη φύεται. μετὰ δεχαετίαν οὖν τῆς πρὸς 

Χαναναίους μετοιχίας ἀξόμεϑα τὴν "λγαρ, ἐπειδήπερ εὐθὺς μὲν γενόμε- 

νοι λογιχοὶ τῆς φύσει βλαβερᾶς ἀμαϑίας χαὶ ἀπαιδευσίας μεταποιούμεϑα, ὁ 

χρόνῳ δ᾽ ὕστερον χαὶ ἐν ἀριϑμῷ τελείῳ, δεχάδι, νομίμου παιδείας τῆς 

ὠφελεῖν δυναμένης εἰς ἐπιϑυμίαν ἐρχόμεϑα. 

89 (11.) Τὸν δὲ περὶ δεχάδος λόγον ἐπιμελῶς μὲν ἠχρίβωσαν μουσι- 

χῶν παῖδες, ὕμνησε ὃξ οὐ μετρίως ὃ ἱερώτατος Μωυσῆς, ἀναϑεὶς αὐτῇ 

τὰ χαάλλιστα, τὰς ἀρχάς, τὰς ἀπαρχάς, τὰ τῶν ἱερέων ἐνδελεχῇ δῶρα, 10 

τὴν τοῦ []άσχα διατήρησιν, τὸν ἱλασμόν, τὴν διὰ πεντηχονταετίας ἄφεσίν 

τε χαὶ εἰς τὰς ἀρχαίας λήξεις ἐπάνοδον, τὴν χατασχευὴν τῆς ἀδιαλύτου 

90 σχηνῆς. ἄλλα μυρία, ὧν μαχρὸν ἂν εἴη μεμνῆσθαι. τὰ δὲ χαίρια οὐ 
΄ δ᾿ Τ αν Φ' - Ὁ - ᾽ ᾿ ΡΥΖ , - 

παρετέον. αὐτίχα τὸν Νῶε ἡμῖν --- πρῶτος δ᾽ οὗτος δίχαιος ἐν ταῖς 

ἱεραῖς ἀνερρήϑη γραφαῖς --- ἀπὸ τοῦ διαπλασϑέντος ἐχ γῆς εἰσάγει 15 

δέχατον, οὐχ ἐνιαυτῶν πλῆϑος παραστῆσαι βουλόμενος, ἀλλὰ διδάξαι 

σαφῶς, ὅτι ὥσπερ δεχὰς ἀριϑῦμῶν τῶν ἀπὸ μονάδος ἐστὶ πέρας τελειό- 

τατον, οὕτω τὸ δίχαιον ἐν Ψυχῇ τέλειον χαὶ πέρας ὄντως τῶν χατὰ τὸν ᾽ Ὁῦχῇ 

91 βίον πράξεων. τὴν μὲν γὰρ πολλαπλασιαζομένην ἐφ᾽ ἑαυτὴν τριάδα 

πρὺς ἐνάτου γένεσιν ἀριϑμοῦ πολεμιωτάτην ἐξεῖπον οἵ χρησμοί, τὴν ὃξ 20 

ἐπιβεβηχυῖαν μονάδα πρὸς ἐχπλήρωσιν δεχάδος ὡς φίλην ἀπεδέξαντο. 

92 σημεῖον δέ" τὰς ἐννέα τῶν βασιλέων ἀρχάς, ἡνίχα ἢ ἐμφύλιος ἄνερρι- 

πίσϑη στάσις, τῶν τεττάρων παϑῶν πρὸς τὰς πέντε αἰσϑήσεις χονισα- 

μένων χαὶ πόρϑησιν χαὶ χατασχαφὴν χινδυνευούσης τρόπον πόλεως τῆς 

ὅλης ἀναδέχεσθαι ψυχῆς, ἐχστρατεύσας ὃ σοφὸς ᾿Αβραὰμ χατέλυσε δέ- 536 

93 χατὸς ἐπιφανείς (ὕ6η. 14). οὗτος ἀντὶ χειμῶνος γαλήνην χαὶ ὑγείαν 

ἀντὶ νόσου χαὶ ζωήν, εἰ δεῖ τἀληϑὲς εἰπεῖν, ἀντὶ ϑανάτου παρεσχεύασε, 

3 ἅτινα ὃὴ, σοηΐ. ΜαγΚΙαηα τινὲς δὲ εὐπαράδεχτοι ὁοηϊοῖο 2 ἐστιν ΜΑΗ͂: 
εἰσιν (ΥΕ, ἴοτί, τϑοῖο, οὐ, δῇ 11. 2 2. πλήθη] εἰσι πλήϑη καὶ Εἰ, πλήϑη καὶ 1,3 
ἃ ἀξόμεϑα Ε: ἀξώμεϑα 1}, ἀρξώμεϑα ΜΑ(Η}), ἀξιώμεϑα ὦ ὃ τῆς] τῇ (ΘΕ 

6 νομίμου Μδηρσ.: νομίμω ΜΆΛΗ, νομίμως (ΥΕ 9. δ 1 ὁ] καὶ ὁ Κὶ Μωσῆς 
ΘΕῚ αὑτῇ 1: αὐτῶ ὀείοτί 10 ἀρχάς Μ: εὑχάς οοἴοτί ; ἀδ Ἰοςΐβ 

ὈΓΌ εἶπ, πο5. τοπρίοἶϊ, νν Ἰηΐγα 12 τε οι. (1 διαλύτου Εὶ 18 μνη- 
σϑῆναι (ΘΕ οὐ ὁπ. 1 11 παρετέον ΚΟΥ ρ51: παραιτέον Δ, παρεατέον ΜΙΕῚ,3, 

παριτέον ἢ], ιὉ ἐπιστῆσαι ἢ 18 τέλειον (ἀγαθὸν) σοηΐοὶο 18 τὸν] 

τῶν {1 20 ἐννάτου ΑἸΤῊ δ᾽ (ἐΝ 95 τεττάρων (ΠΠ : τεσσάρων ΜΑΛΠ 
8, 94. ἐγκονισαμένων ΜΑΙ, 24. αἰζογαπι χαὶ] εἰς (ἱ 20 ὅλης ΠΕῚΠΞ: αὐλῆς 

ΜΑ (ΗΠ, ἁλούσης τορΐοῖο ἀναδεδέχϑαι (1Ε 21 πάρασχευάσαι (1Σ 
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τοῦ νιχηφόρου ϑεοῦ τροπαιοφόρον αὐτὸν ἀναδείξαντος. ᾧ χαὶ τὰς δεχά- 

τας χαριστήρια τῆς νίχης ἀνατίθησι (θη. 14,20). χαὶ παντὸς μέντοι 94 

τοῦ ἐλθόντος οὐπὸ τὴν ῥάβδον,“ λέγω δὲ τὴν παιδείαν, ἡμέρου χαὶ τι- 

ϑασοῦ ϑρέμματος τὸ δέχατον ἀποχρίνεται, νόμου προστάξει γινόμενον 

5. ,ἅἄγιον" (Ἰμον, 21,32), ἵν᾽ ἐχ πολλῶν διδασχώμεϑα τὴν δεχάδης πρὸς 

ϑεὸν οἰχειότητα χαὶ τὴν τοῦ ἐννέα ἀριϑμοῦ πρὸς τὸ ϑνητὸν ἡμῶν γένης. 

Ν. (18.) ἀλλὰ γὰρ οὐχ ἀπὸ ζῴων [ μόνον ἀπάρχεσϑαι δεχάτας, ἀλλὰ χαὶ 98 

ἀπὸ τῶν ὅσα ἐχ γῆς βλαστάνει διείρηται. ,πᾶσχ“ 16ρ φησι ,δεχάτη 

τῆς Ἰῆς ἀπὸ τοῦ σπέρματος χαὶ τοῦ χαρποῦ τοῦ ξυλίνου ἐστὶν ἅγιον τῷ 

10 χυρίῳ" χαὶ πᾶσα δεχάτη βοῶν χαὶ προβάτων, χαὶ πᾶν ὃ ἄν διέλϑῃ ἐν 

τῷ ἀριϑμῷ ὑπὸ τὴν ῥάβδον, τὸ δέχατον ἔσται ἅγιον τῷ χυρίῳ“ 

(1μον. 31,30.82). ὁρᾷς ὅτι χαὶ ἀπὸ τοῦ περὶ ἡμᾶς ὄγχου σωματιχοῦ, 90 

ὃς γεώδης χαὶ ξύλινος ὄντως ἐστίν, οἴεται δεῖν ἀπάρχεσϑαι; ἢ γὰρ ζωὴ 

χαὶ διαμονὴ χαὶ αὔξησις χαὶ ὑγίεια αὐτῷ ϑεία γίνεται χάριτι. ὁρᾶς δ᾽ 

15. ὅτι χαὶ ἀπὸ τῶν ἐν ἡμῖν αὐτοῖς ζῴων ἀλόγων --α ταῦτα δ᾽ εἰσὶν αὐ- 

σϑήσεις --- πάλιν ἀπάρχεσϑαι διείρηται; τὸ γὰρ ὁρᾶν χαὶ ἀχούειν χαὶ 

ὀσφραίνεσθαι χαὶ γεύεσϑαι, ἔτι δὲ ἅπτεσθαι δωρεαὶ ϑεῖαι, ὑπὲρ ὧν εὐ- 

χαριστητέον. ἀλλὰ γὰρ οὐ μόνον ἐπὶ τοῖς ξυλίνοις χαὶ γηίνοις σώματος 97 

ὄγχοις οὐδ᾽ ἐπ᾽ ἀλόγοις ζῴοις, ταῖς αἰσϑήσεσι, τὸν εὐεργέτην ἐπαινεῖν 

0 διδασχύμεϑα, ἀλλὰ χαὶ ἐπὶ τῷ νῷ. ὅς χυρίως εἰπεῖν ἀνθϑρωπός ἐστιν ἐν 

ἀνθρώπῳ, χρείττων ἐν χείρονι χαὶ ἀϑανατηος ἐν ϑνητῷ. διὰ τοῦτο 98 

οἶμαι τὰ πρωτότοχα χαϑιέρωσε πάντα, τὴν δεχάτην, λέγω Λευιτιχὴν 

φυλήν, ἀντιχαταλλαξάμενος πρὸς διατήρησιν χαὶ φυλαχὴν ὁσιότητος χαὶ 

εὐσεβείας χαὶ λειτουργιῶν, αἱ πρὸς τὴν τοῦ ϑεοῦ τιμὴν ἀναφέρονται. 

ῶ5 τὸ Ἰὰρ πρῶτον χαὶ ἄριστον ἐν ἡμῖν αὐτοῖς ὁ λογισμός ἐστι, χαὶ ἄξιον 

Ι. 3 δεκάδας (ΤΕ Ὡ μέντοι ΠΟ: μὲν ΜᾺ ὃ. 4 τιϑασσοῦν 4 ϑρέμ- 

ματος ΜΑῊΉ: πράγματος (ΥἘ, τὰν, Η Ὁ τοῦ ὅπ). (Ὁ ἐννέα ΜΑ(Ὴ): ἐννάτου 

ΘΕ: 8 ἐκ γῆς ΛΗ: γῆς (ὐ, γῇ Εὶ διήρηται ΑΘ 9. ἅγιόν ἐστι (ΒΕ 

10 ἂν] ἐὰν (ΠΕ 11 ἐστὶν (1 12 περὶ οὐχ, (1Ὲ σωματιχὸν (ἰ 

19. δ ὡς Α(1 14 ρυμαι χαὶ ΜΑΕ: χαὶ ἡ (ἢ ὑγίεια Η: ὑγεία ἐὁ- 

τεγὶ ϑείᾳ οἵα. ἡ δ᾽ οἴ. Οὐ 15. 10 δ᾽ ἐστὶν αἴσϑησις (Κ᾽ 
(χα αἰσϑήσεις σοηϊοῖο 10 διήρηται Διὶ 1Ἰῦ. 11 ἀχούει» ὀσφραίνεσθαί τε καὶ 

ΘΕ 11 δὲ (ἐπ: τε ἨΔ 17. 18 εὑὐχαριστέον Εὶ 18, 19 σώματος 
ὄγκοις βογίρεῖϊ: σωματιχοῖς οὐάά.; σωματιχοῖς ζὔγχοις ὁοηὶ, Μαιρ. 20 εἰπεῖν 

ΘΕ: οα, ΜΑΠ ἐν οἵη. Εὶ 21 χρείττω Εὶ χαὶ ὁπ. "ἢ 

22 δεχάτη») ἀπαρχὴν οουΐ, δίαῃρ, λόγω (1, δηΐο λέγω δήἀ,, Ξε ταγϑαβ ἀο]. 
δέ 1 λέγω (δὲ) ὕθηο οοπὶ. ΜαΏμ, 24 αἢ ἃ (Κ᾽ 25 μοϑὲ ἡμῖν διή, 

εἶναι λέγεται, 5664] τυτγϑιβ ἀ6]. ἢἢ ὦ 5. 5. Η" οἷ. α ἐστιν (ἰ, οα. Η! 

ΡοΒὶ χαὶ γ85, ἴῃ ἢ 
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τὰς συνέσεως χαὶ ἀγχινοίας χαταλήψεώς τε χαὶ φρονήσεως χαὶ τῶν 

ἄλλων δυνάμεων, ὅσαι περὶ αὐτόν εἰσιν, ἀπαρχὰς ἀνατιϑέναι ϑεῷ τῷ 

99 τὴν εὐφορίαν τοῦ διανοεῖσθαι παρασχόντι. ἐνθένδε ὁ μὲν ἀσχητιχὸς 

δρμηϑεὶς εὐχόμενος εἶπε᾽ πάντων ὧν ἄν μοι δῷς, δεχάτην ἀποδεχα- 

τώσω σοί“ (θη. 28,22), ὁ δὲ χρησμὸς ὁ μετὰ τὰς ἐπινιχίους εὐχὰς 5 

ἀναγραφείς, ἃς ὁ τὴν αὐτομαϑῇ χαὶ αὐτοδίδαχτηον λαχὼν ἱερωσύνην 

ποιεῖται Μελχισεδέχ, ,ἔδωχε γὰρ αὐτῷ“ φησίν ,δεχάτην ἀπὸ πάντων“ 

(ἄθη. 14,20), ἀπὸ τῶν χατ᾽ αἴϑησιν τὸ χαλῶς αἰσθάνεσθαι, ἀπὸ τῶν χατὰ 

100 λόγον τὸ εὖ λέγειν, ἀπὸ τῶν χατὰ νοῦν τὸ εὖ διανοεῖσθαι, παγχάλως 

οὖν χαὶ ἀναγχαίως ἅμα ἐν εἴδει παραδιηγήματος, ἡνίχα τῆς οὐρανίου τὸ 

χαὶ ϑείας τροφῆς τὸ μνημεῖον ἐν στάμνῳ χρυσῷ χαϑιεροῦτο, φησὶν 

ὡς ἄρα ,τὸ γομὸρ τὸ δέχατον τῶν τριῶν μέτρων ἦν“ (Ἐχοί. 10,36). 
ἐν ἡμῖν γὰρ αὐτοῖς τρίᾳ μέτρα εἶναι δοχεῖ, αἴσϑησις, λόγος, νοῦς" 

αἰσϑητῶν μὲν αἴσϑησις, ὀνομάτων δὲ χαὶ ῥημάτων χαὶ τῶν λεγο- 

101 μένων ὁ λόγος, νοητῶν δὲ νοῦς. ἀφ᾽ ἑχάστου δὴ τῶν τριῶν μέτρων 15 

τούτων ἀπαρχτέον ὥσπερ τινὰ ἱερὰν δεχάτην, ἵνα χαὶ τὸ λέγειν χαὶ τὸ 

αἰαϑάνεσϑαι χαὶ τὸ χαταλαμβάνειν ἀνυπαιτίως χαὶ ὑγιεινῶς χατὰ ϑεὸν 

ἐξετάζηται: τὸ γὰρ ἀληϑινὸν χαὶ  δίχαιον μέτρον τοῦτ᾽ ἐστί, τὰ δὲ μ. 534. ἡ. 

Ι0Ὡ χαϑ᾽ ἡμᾶς ψευδῆ τε χαὶ ἄδιχα. (19.) εἰχύότως οὖν χαὶ ἐπὶ τῶν 

θυσιῶν τὸ μὲν δέχατον τοῦ μέτρου τῆς σεμιδάλεως τοῖς ἱερείοις ἐπὶ τὸν 30 

1 τὰς σοττ, ὃχ τῆς ἢ 3 αὐτῶν Α(ΤΕ ὃ ἀσχητιχὸς ΜΑ: ἀσχητὴς ΠΟ 

ἡ εἶπε) εἶπε χαὶ ΟΝ Ἵ γὰρ νἱά, 506]. φησιν αὐτῷ ΟΕ 8 ἀπὸ τῶν οἴῃ, 

ΜΗ᾽, ἀπὸ οἵα, ἃ 'Γυτη, 9. αἰἰοτα μη εὖ οἷα. δ 10 παραδείγματος ΕΞ 
11 μνημόσυνον ὁ ΟἸδα). Νηρ, 19 τὸ δέχατον (ΤΕ (ΟἸοιη.): δέχατον ΜΑΠ 

14, 15 τῶν τοῦ λόγου μερῶν σθηΐεῖο 15 ὁ βοοϊυδογθιη, ἢἰδὶ ΟἼθιη. Ὠαθογοῖ 

15. μέτρων οτῃ. (ΒΚ 1ὃ ὥσπερ τινὰ ἱερὰν (ὑν: ὥσπερ τινὰ ΜΑΤΠ), ὥστ᾽ ἂν ἱερὰν 

ΕἸ, 11 ὑγιῶς ΟΕ 18 τοῦτό ἐστι ἡ δὲ] γὰρ (ΟΕ 

10---Ἰ5 (ἴδηι. Αἰεα, δίγονι, 11 αὶ 0 ». 4552 Ῥι: ἡνίχα γοῦν τῆς οὐρανίου χαὶ ϑείας τροφῆς 

τὸ μνημόσυνον ἐν στάμνῳ γρυπῷ χαϑιεροῦσϑαι προσετάττετο, ,τὸ γόμορ" φησί «τὸ δέχατον 

τῶν τριῶν μέτρων ἦν". ἐν ἡμῖν γὰρ αὐτοῖς τρία μέτρα, τρία χριτήρια μηνύεται, αἴσϑησις 
μὲν αἰσϑητῶν, λεγομένων δὲ ὀνομάτων χαὶ ῥημάτων ὁ λόγος, νοητῶν δὲ νοῦς. 

19---985,14. ἰδία, ἢ 51 χρὴ δὲ ὡς ἔπος εἰπεῖν τῶν ἄλλων πάντων ὑπεραναβαίνοντας ἐπὶ τὸν 

νοῦν ἴστασϑαι, ὥσπερ ἀμέλει χἀν τῷ χύσμῳ τὰς ἐννέα μοίρας ὑπερπηδήσαντας, πρώτην μὲν 

τὴν διὰ τῶν τεσσάρων στοιχείων ἐν μιᾷ χώρᾳ τιϑεμένων διὰ τὴν ἴσην τροπήν, ἔπειτα δὲ 

τὰς ἑπτὰ τὰς πλανωμένας τὴν τε ἀπλανῆ ἐνάτην ἐπὶ τὸν τέλειον ἀριϑμὸν τὸν ὑπεράνω 

τῶν ἐννέα (ἐννέα ῬΟΐ(ΟΓ ὁ ΓΒ Π Ομ ργὸ θεῶν, λίληρ. αἰσϑητῶν), τὴν δὲ (δὲ νἱά, ἀ6]., δὴ 

1 Ν 1}) δεκάτην μοῖραν, ἐπὶ τὴν γνῶσιν ἀφιχνεῖσϑθαι τοῦ ϑεοῦ, συνελόντι φάναι μετὰ τὴν 

χτίσιν τὸν ποιητὴν ἐπιποθϑοῦντας, διὰ τοῦτο αἱ δεχάται τοῦ τὲ οἶφι τῶν τε ἱερείων τῷ 

ϑεῷ προσεχομίζοντο. 
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βωμὸν συνανενεχϑήσεται (Εχοά. 29,40), ὁ δὲ ἔνατος ἀριϑμός, τὸ λεί- 

ψανον τηῦ δεχάτου, παρ᾽ ἡμῖν αὐτοῖς παραμενεῖ, τούτοις συνάδει χαὶ 103 

ἢ τῶν ἱερέων ἐνδελεχὴς ϑυσία" τὸ γὰρ δέχατον τὸ τοῦ οἶφι σεμιδάλεως 

ἀεὶ διείρηται προσφέρειν αὐτοῖς (1μον. 0,20). ἔμαϑον γὰρ τὸν ἔνατον 

δ ὑπερβαίνοντες αἰσϑητὸν δοχήσει ϑεὸν τὸν δέχατον χαὶ μόνην ὄντα ἀψευ- 
- - ’ ᾿ ᾽ ' ’, ΕῚ - 

δῶς προσχυνεῖν. ἐννέα 1ὰρ ὃ χόσμης ἔλαχε μοίρας, ἐν οὐρανῷ μὲν 104 

ὀχτώ, τήν τε ἀπλανῆ χαὶ ἐπτὰ τὰς πεπλανημένας ἐν τάξεσι φερομένας 

ταῖς αὐταῖς, ἐνάτην δὲ γῆν σὺν ὅδατι χαὶ ἀέρι" τούτων γὰρ μία συγγέ- 

νειὰ τροπὰς χαὶ μεταβολὰς παντοίας δεχομένων. οἱ μὲν οὖν πολλοὶ 10 

10 τὰς ἐννέα ταύτας μοίρας χαὶ τὸν παγέντα χύσμον ἐξ αὐτῶν ἐτίμησαν, 

ὦ ὃξ τέλειος τὸν ὑπεράνω τῶν ἐννέα, δημιουργὸν αὐτῶν, δέχατον ϑεὸν" 

ὅλον γὰρ ὑπερχύψας τὸ ἔργον ἐπόϑει τὸν τεχνίτην, χαὶ ἱχέτης χαὶ ϑε- 

ραπευτὴς ἐσπούδαζεν αὐτοῦ γενέσϑαι" διὰ τοῦτο δεχάτην ἐνδελεχῇ τῷ 

δεχάτῳ χαὶ μόνῳ χαὶ αἰωνίῳ ὃ ἱερεὺς ἀνατίθησι. τοῦτ᾽ ἐστὶ χυρίως 100 

15 εἰπεῖν τὸ ψυχιχὸν Πάσχα, ἢ (ἀπὸ) παντὸς πάϑους χαὶ παντὸς αἰσϑη- 
“ » , ᾿Ὶ "»ἅ ἢ [4] ᾿ δ' “Ὁ , τοῦ διάβασις πρὸς τὸ δέχατον, ὃ δὴ νοητόν ἐστι χαὶ ϑεῖον: λέγεται 
, ᾿ - ; ’ ΄ Ε Ἰάρ᾽ οδεχάτῃ τοῦ μηνὸς τούτου λαβέτωσαν ἕχαστος πρόβατον χατ 

’ κι] 3 κω 5 ’ - «ὖ ΄ - 

οἰχίαν“ (Εχοά. 12,3), ἵνα ἀπὸ τῆς δεχάτης τῷ δεχάτῳ χαϑιερωϑῇ τὰ 
΄ ᾿Ξ Ων ὩΣ Ζ » δ ΨψαΕ. ᾿ » ἢ ᾿ “- 5 

θύματα διατηρηϑέντα ἐν τῇ ψυχῇ χατὰ δύο μοίρας ἐχ τριῶν πεφωτι 

Ὁ σμένῃ, μέχρις ἄν ὅλη δι᾿ ὅλων γενομένη φέγγος οὐράνιον, οἷα πλησι- 
. , . μ ΙΑ μ᾿ , ΄ ᾿ , 

φαὴς σελήνη χατὰ δευτέρας ἑβδομάδος παραύξησιν, μὴ μόνον φυλάτ- 

τειν ἀλλὰ χαὶ ἱερουργεῖν ἤδη δύνηται τὰς ἀσινεῖς χαὶ ἀμώμους προχο- 

πᾶς. τοῦτ᾽ ἐστὶν ἱλασμός --- χαὶ γὰρ οὕτως δεχάτῃ τοῦ μηνὸς βεβαι- 107 

1 συναπενεχϑήσεται ἡ, συναπενεγχϑήσεται Η ἔννατος ΛῊΝ 2 παραμενεῖ 

ΜΆΠΙ,": χαταμένει (Ε1,3 τούτῳ (ΠῚ 3. ἡ οὔ. ἡ δέχατον]) 

οὐ δχ σοττ, ΗΣ αἰΐ. τὸ οἵη, Εὶ τοῦ οὐ. ΑΠ],} οἶφι ΕἸ,5: οἰφὶ (ἰ, 

ὅφι Η],}, ὑφὴ ΜΑ ἡ ἀεὶ οι. (Εἰ διήρηται Λ(ὶ ἔννατον ΛΗΕ 

ὁ. δοχήσει --- δέχατον οἵα, ἴ ἑπτὰ οὁπι. ΤΏτγη., ρμουβὲ τὰς αὐ. Μαηρ, 

8 ἐννάτην ΛΡῊ γῇ» σὺν Βοιῖρ5; τὴν σὺν ΕἸ,", τὴν ἐν οοἰοτὶ 9. ἐπιδεγο- 
μένων (ΠῈ ΕΠ τὸν] τῶν ἡ δημιουργῶν ϑεὸν δέχατον ἢ 

13 οἰκέτης Α 1 ἢΕ ἀπὸ αὐ, Μαηρ., οἱ. οἰΐαιη. ΟἸδπ,. πάϑος Εὶ 
11 δηίθ δεχάτη «ἠδ. τῇ ἴπ τὰν, Η τούτου (1Ὲ}: τοῦ δεχάτου ΜΑΗ", δεχάτου Π' 
18 ἵν ΘΕ 19 τῇ οὐ. ΟΕ 19. 20 πεφωτισμένη) ἡ ὁ οοτγ, Η3 

ἢ] δευτέραν Η],;} 22 δύνηται 6 οοττ, Η 28. τοῦτ᾽ ἐστὶν ἱλασμός (νοὶ ταὐτὸ 
χαὶ περὶ ἱλασμοῦ) Μαηρ. : τουτέστιν ἱλασμούς οοσά. 2, 94,1 βεβαιοῦνται ἡ 

15. 16. ἰδία.: κχαὶ ἡ τοῦ Πάσχα ἑορτὴ ἀπὸ δεχάτης ἤρχετο παντὸς πάϑους χαὶ παντὸς αἰ- 
ϑητοῦ διάβασις οὖσα. 
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οὗται (μὸν. 25,21), τὸν δέχατον ἱχετευούσης ϑεὸν ψυχῆς χαὶ τὴν τα- 

πεινότητα χαὶ οὐδένειαν τοῦ γενητοῦ περίνοιαν ληγισμοῦ πεποιϑυίας χαὶ 

τὰς ἐν ἅπασι τοῖς χαλοῖς ὑπερβολὰς χαὶ ἀχρύότητας τοῦ ἀγενήτου ὃεδι- 
ν ᾿ - ,ο,ἷ ι|[ΨνΨ ΄ “ι,ὧν ᾿ - ε 
δαγμένης. ἵλεως οὖν χαὶ ἄνευ ἱχετείας ἵλεως εὐϑὺς γίνεται τοῖς ξαυ- 

τοὺς χαχοῦσι χαὶ συστέλληυσι χαὶ μὴ χαυχήσει χαὶ οἰήσει φυσωμένοις ---, 8 

108 τοῦτ᾽ ἐστὶν ἄφεσις (ον. 25,9.844.), τοῦτ᾽ ἐλευϑερία παντελὴς ψυχῆς 
ὃν ἐπλανήϑη τε πλάνον ἀποσειομένης χαὶ πρὸς τὴν ἀπλανῇ φύσιν μεῦ- 

΄ Ξ »".. ᾿-- ΄ ΒΕ ᾿ ᾿ ς ΔΝ -“»,ὦ 
ορμιζομένης χαὶ ἐπὶ τοὺς χλήρους ἐπανιούσης, οὖς ἔλαχεν, ἡνίχα λαμ- 

" τὶ ᾿ "» ᾿ Ἴ “ ΄ ν . " ".ν ΡΨ 
πρὸν [ ἔπνει χαὶ τοὺς περὶ τῶν χαλῶν πόνους ἔῦλει. τότε γὰρ αὐτὴν ρ. 5835 Ν 

τῶν ἄϑλων ἀγάμενος ὁ ἱερὸς λόγηος ἐτίμησε. γέρας ἐξαίρετον δούς, 10 

109 χλῆρον ἀϑάνατηον, τὴν ἐν ἀφϑάρτῳ γένει τάξιν. τοῦτο χαὶ ᾿Αβρχαὰμ ὃ 

σοφὸς ἱχετεύει, μελλούσης ἐμπίπρασϑαι λόγῳ μὲν τῆς Σοδομίτιδος γῆς φὸς , μὲ ς ἐμπὶπρ ΜΡ. ς “ὀϑομιίτιῶος Τῆς, 
ἔργῳ δὲ τῆς ἐστειρωμένης τὰ χαλὰ χαὶ τυφλῆς τὸν λογισμὸν Ψυχῆς, 

ἵν᾽, ἐὰν εὑρεϑῇ τὸ διχαιοσύνης μνημεῖον, ἥ δεχάς, ἐν αὐτῇ, τύχῃ 

τινὸς ἀμνηστίας (θη. 153,32}. ἄρχεται μὲν οὖν τῆς ἱχεσίας ἀπὸ τοῦ 10 

τῆς ἀφέσεως ἀριϑμοῦ, πεντηχοντάδης, λήγε'! δὲ εἰς δεχάδα, τὴν τελευ- 

"10 ταίαν ἀπολύτρωσιν. (320).) ἀφ᾽ οὗ μοι δοχεῖ χαὶ Μωυσῆς μετὰ τὴν 

χιλιάρχων χαὶ ἑχατοντάργων χαὶ πεντηχηντάρχων αἵρεσιν ἐπὶ πᾶσι 

δεχαδάρχους χειροτονεῖν (Εχοί. 18,325). ἵν᾽, εἰ μὴ δύναιτο διὰ τῶν 

πρεσβυτέρων τάξεων βελτιοῦσϑαι ὃ νοῦς, ἀλλά τοι διὰ τῶν ὑστάτων 20 

"1 χαϑαίρηται. πάγχαλον δὲ δόγμα χαὶ ὃ τοῦ φιλομαϑοῦς παῖς ἔμαϑεν, 
΄“»ἤ’ ᾿ 4 [4 »] νι - 

ἡνίχα τὴν ϑαυμαστὴν ἐχείνην ἐπρέσβευε πρεσβείαν, αὐτομαϑεῖ σοφῷ 

προξενῶν οἰχειοτάτην ἀρετήν, ἐπιμηνήν. ,οϑέχα 1ὰρ χαμήλους λαμβά- 

νει,“ τὴν δεχαάδος, λέγω δὲ παιδείας ὀρϑῆς, ἀνάμνησιν, ἀπὸ πολλῶν 

Ἱ ψυχῆς ϑεὸν Η Ὁ οὐδένειαν ΠῚ, οὐδενίαν (1): οὐϑένειαν ΜΑ, οὐδεμίαν (ὁ 

τοῦ γενητοῦ περὶ πάντα λογισμῷ μεμαϑηχυίας σοηϊοὶο Ἱενητοῦ ΜΗ : γεννητοῦ Α, 

γενικοῦ (Εἰ, νοητοῦ ἱ, περινοίας Δ, περινοίᾳ ὁσομϊ, Νίδηρ. περινοίᾳ χαὶ 

λογισμῷ πεπονϑυίας ἐοηϊ. ΟΠ ὦ τὰς] τοῖς ἢ ἄλλοις ΟΕῚ, τοῦ] 
τὸ τοῦ ΑΙ (ἴδ τὸ σατβιι5. (10}.) ἀγεννήτου οοὐά. ὦ, ἡ δεδιγμένης Ε΄, 

δεδειγμένης 1," 4 χαὶ] ὁ καὶ (ἱ ἱχεσίας (ΟΝ Ἰῆνεται Ν 

ὃ στέλλουσι χαὶ οἰήσει οὩ). (ΠῚ ἢ ὃν τἰ τε οἵη, 9. τοὺς οἱ 

πόνους Μαηρ,: τοῖς οἱ πόνοις ὁοὐά, ἤϑλει Μαρκος ἤνϑει ΜΛΉΚ, ἤνϑη (ἃ 

10 ἐτίμησεν ἢ 11 χλῆρον] χαὶ λόγον ἢ φϑαρτῶ (ΤΕ (διὰ) τοῦτο 

Μδηρ, 14 ἵνα εἰ σημεῖον οοηΐ, ΜαηΡ, 15 ἀμνηστείας 
11 Μωσῆς οοἕὐά. 18 χιλιαρχῶν χαὶ ἐχατονταρχῶν χαὶ πεντηκονταρχῶν (Κ᾽ 
19. δεχάρχους (1η 90 πρεσβυτάτων ΔῊ τοι] τι Εὶ 21 δὲ δόγμα Μαηρ. 

οχ ὁοαΐσο χοι. ΟΟΙ]οσὶὶ Νονὶ 145: δίδαγμα ΜΑΘΡΉ, δεῖγμα 1, καὶ οἴῃ, () 

24 δὲ οἷα. ἡ 
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ἀπείρων μὲν οὖν τοῦ χυρίου μνημῶν. λαμβάνει δὲ χαὶ τῶν ἀγαϑῶν ΠΣ 

ἐχείνου“ (6 οη. 24,10) δῆλον ὡς οὐχ ἄργυρον οὐδὲ χρυσὸν ἥ τινα 

ἄλλα τῶν ἐν ὕλαις φϑαρταῖς --- τὴν γὰρ ἀγαϑοῦ πρόσρησιν οὐδέποτε 

τούτοις ἐπεφήμισε Μωυσῆς ---, ἀλλὰ τὰ Ἰνήσια, ἃ δὴ φυχῆς ἐστι 

5. μόνα, ἐφοδιάζεται χαὶ ἐμπορεύεται, διδασχαλίαν, προχοπήν, σπουδήν, 

πόϑον, ζῆλον, ἐνθουσιασμούς, προφητείας, τοῦ χατορϑοῦν ἔρωτα: οἷς 118 

ἐμμελετῶν χαὶ ἐνασχηύμενος, ὅταν ὥσπερ ἐχ πελάγους ἐνορμίζεσϑαι 

λιμένι μέλλῃ, λήψεται δύο μὲν ἐνώτια, ἀνὰ δραχμὴν δλχήν, ψέλια δὲ 

δέχα χρυσῶν ἐπὶ τὰς χεῖρας τῆς προξενηουμένης (θη. 24,232). ὦ 

Ιῦῷ ϑεοπρεποῦς χύσμου, δραχμὴν μίαν εἶναι τὸ ἄχουσμα χαὶ υονάδα ἀρραγῆ 

χαὶ ὀλχὴν φύσει --- ἀχηὴν τὰρ οὐδενὶ σχολάζειν ἐμπρεπές, ὅτι μὴ 

λόγῳ ἑνί, ὃς ἂν τὰς τοῦ ἑνὸς ἀρετὰς χαὶ μόνου ϑεοῦ χαλῶς διεξέρχης 

ται ---, δέχα δὲ χρυσῶν τὰ ἐγχειρήματα" πράξεις γὰρ αἵ χατὰ σοφίαν 

τελείοις ἀριϑμοῖς βεβαιοῦνται, χαὶ ἔστιν ἐχάστη τιμιωτέρα χρυσοῦ. 

5. (21.) τοιαύτη τίς ἐστι χαὶ ἢ ἀριστίνδην ἐπιχριϑεῖσα τῶν ἀρχόντων 114 

εἰσφορά, ἣν ἐποιήσαντο, ἡνίχα ἧὕ ψυχὴ χατασχευασϑεῖσα ὑπὸ φιλοση- 

φίας ἱεροπρεπῶς τὰ ἐγχαίνια ἦγεν αὐτῆς εὐχαριστοῦσα τῷ διδασχάλῳ 

χαὶ ὑφηγητῇ ϑεῷ. οϑθυΐσχην γὰρ δέχα χρυσῶν πλήρη ϑυμιάματος 

ἀνατίϑησιν“ (ΝΌμ. 1,14), ἵνα τὰς ὑπὸ φρονήσεως χαὶ πάσης ἀρετῆς 

30 ἀναδιδομένας αὔρας ὃ μόνος ἐπιχρίνῃ σοφός. ἐπειδὰν ὃὲ δόξωσιν εἶναι 1 
ΡΞ »" ᾿ ΄ » δπ- ΄ - ΄ ᾿ » ὅδ Μ. προσηνεῖς, τὸ ἐφύμνιον [ ἄσεται Μωυσῆς λέγων: «ὠσφράνθη χύριος 

ἡσμὴν εὐωδίας“ (ἄϑδῃ. 8,21), τὸ ὀσφρανθῆναι τιϑεὶς ἐπὶ τοῦ συναινέ- 

σαι" οὐ γὰρ ἀνθρωπόμορφος οὐδὲ μυχτήρων ἤ τινων ἄλλων ὀργανιχῶν 

μερῶν χρεῖος. προϊὼν δὲ χαὶ τὸ ϑεῖον ἐνδιαίτημα, τὴν σχηνήν, 110 

30 οδέχα αὐλαίας“ (ἔχο(. 20,1) ἐρεῖ. τὸ γὰρ τῆς ὅλης πῆγμα σοφίας 
ν᾿ ᾿ ᾿ »: .ο“ο- ᾽ ".} " Α 4 ᾿’ » - 

ἀριϑμὸν τέλειον εἴληχε, δεχάδα" σοφία δὲ αὐλὴ χαὶ βασίλειόν ἐστι τοῦ 

πανηγεμύνος χαὶ μόνου βασιλέως αὐτοχράτορος. ὦ μὲν δὴ νοητὸς οἶχος ΠΤ 

1 ἀπείρων μὲν οὖν ΜΑ (1): ἀποπειρωμένου (τῶν αὐά. () ΟΡῊΞ, χαὶ ἀπείρων ὅσων 

σοηϊεῖο τοῦ] τῶν τοῦ (ἃ λαμβάνειν Καὶ (ἀπὸ τῶν οχ ΤΧΧ σοῃϊοῖο 

2 ἀργύριον ΜΆΛ, «το βογναίο [οτγί. ᾿ὲσ, χρυσίον οὐδὲ} χαὶ (Ν᾽ Ὡ, ὃ ἢ τινα 
ἀλλὰ (ἷ0) ΟΕ: τινὰ ἀλλὰ ΜΑΤῚ, τιν ἢ ἄλλον Ὁ ἐν οἴη. Εὶ πρόρρησιν 

4 Μωσῆς ΑΒΗ 0 ἐνθουσιασμοῦ ΟΝ 8 μὲν δύο Η ψέλια ΜῊ: ψέλλια ΛΟ Ε 
1) μίαν Μανκὶαηά: μὲν οοὐά,, μὲν μίαν ἐοπίοῖο 11 φύσει Α: φύσιν οοίενϊ ἀχοὴν 
ΜᾺ; ἀχοὴ Ε, ἀκοῇ ΘΝ 12.. 1 διεξέρχεται ( 19. χρυσῶν ΠΠ,! 10 χατα- 

σκηϑεῖσα Μίδησ, 10. 17 σοφίας (ΤΕ 11 ἑαυτῆς 6, αὑτῆς Η διδασχα- 
λίῳω Ε 19 ἀπὸ οοηΐοϊο 21 Μωσῆς ΟἘ 22 τοῦ ΜΛΕ: τῷ Π, οἵη, ἢ 

22. 28. συνήνεσεν Ε΄, συνηνεσ, ἰλουηὰ ὃ 1Π|., βαὦ (ἰ 394. προϊδὼν Δ(Π}) “Ὁ αὐλέας 

ΜᾺ (ἔχειν) ἐρεῖ Μαηρ. 
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οὗτος, αἰσθητὸς δ᾽ ὃ χύσυης ἐστίν. ἐπεὶ χαὶ τὰς αὐλαίας ἐχ τοιούτων 

συνύφηνεν, ἃ τῶν τεττάρων στοιχείων σύμβολα ἐστιν" ἐχ τὰρ βύσσου 

χαὶ ὑαχίνϑου χαὶ πορφύρας χαὶ χοχχίνου δημιουργοῦνται (1014.).. τεττά- 

ρων, ὡς ἔφην, ἀριϑμῶν. σύμβολον δὲ γῆς μὲν ἢ βύσσος --- φύεται 

Ἰὰρ ἐκ ταύτης ---ς ἀέρος δὲ ὁ δάχινθος --- μέλας γὰρ οὗτος φύσει ---, ὁ 

ὕδατος δὲ ἢ πορφύρα --- τὸ γὰρ τῆς βαφῆς αἴτιον ἐχ ϑαλάττης, ἢ 

δὁμωνυμοῦσα χόγχη --- πυρὸς δὲ τὸ χύχχινον᾽ ἐμφερέστατον γὰρ φλογί. 

118 πάλιν 1: μὴν Αἴγυπτον ἀφηνιάσασαν, ἣνίχα τὸν ἀντίϑεον ἀπεσέ- 

μνυνς νοῦν τὰ παράσημα τῆς βασιλείας ἀναδοῦσα αὐτῷ, τὸν θρόνον, τὸ 

σχῆπτρον, τὸ διάδημα, δέχα πληγαῖς χαὶ τιμωρίαις ὁ τῶν ὅλων ἐπίτρο- 10 

119 πὸς χαὶ χηδεμὼν νουϑετεῖ. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον χαὶ ᾿Αβραὰμ ὑπισχνεῖ- 

ται τῷ σοφῷ οὔτε πλειόνων οὔτε ἐλαττόνων. ἀλλὰ αὐτὸ μόνον δέχα 

ἐϑνῶν ἀπώλειαν χαὶ παντελῆ φϑηρὰν ἐργάσεσϑαι χαὶ τὴν τῶν ἀναιρε- 

ϑέντων χώραν δώσειν τοῖς ἐγγόνοις αὐτοῦ (ὕ6η. 10, 18---20), παντα- 

χοῦ δεχάδι χαὶ πρὸς ἔπαινον χαὶ πρὸς ψόγον χαὶ πρὸς τιμὴν χαὶ πρὸς 15 

120 χόλασιν χαταχρῆσϑαι διχαιῶν. χαίτοι τί τούτων μεμνήμεϑα:; τὴν γὰρ 

ἱερὰν χαὶ θείαν νομοϑεσίαν δέχα τοῖς σύμπασι λόγοις Μωυσῆς ἀναγέγρα- 

φεν" οὗτοι δέ εἰσι ϑεσμοί, τῶν χατὰ μέρος ἀπείρων νύμων γενιχὰ χε- 

φάλαια, ῥίζαι χαὶ ἀρχαὶ (χαὶδ πηγαὶ ἀέναοι διαταγμάτων προστάξεις χαὶ 

ἀπαγορεύσεις περιεχόντων ἐπ᾽ ὠφελείᾳ τῶν χρωμένων. 30 

Ι2] (22.) Εἰκότως οὖν μετὰ δεχαετίαν τῆς εἰς Χαναναίων γὴν ἀφίξεως 
. ᾿ " ν , [2 Ἴ . ν ἢ" " π 

ἢ πρὸς τὴν Ἄγαρ χοινωνία γίνεται" οὐ γὰρ εὐϑὺς λογιχοὶ γενόμενοι 

πλαδώσης ἔτι τῆς διανοίας ὀρεχϑῆναι παιδείας τῆς ἐγχυχλίου δυνάμεϑα, 

ἀλλ ἐπειδὰν σύνεσιν χαὶ ἀγχίνοιαν χραταιωσάμενηι μηχέτι χηούφῃ χαὶ 

1 δὲ (Ν᾽ ἐπειδὴ Υ αὐλέας ΜΔ ἐχ] ἐκ τῶν (Ὲ 2 τεττάρων ΜΑ: 

τεσσάρων ΠΟ σύμβολα στοιχείων (ΤΕ ὦ χόκχου ΟἿ᾽ ὦ, 4 τεσσάρων Υὶ 

4. ἀριϑμῷ Μαῃψ. ἢ δὲ ὁ ΜΑ: δὲ Η, ἡ (Ὁ φύσει γὰρ μέλας οὗτος ΟΕ 

) δ᾽ (ὁ ϑαλάσσης (8 1 χόγχη ΜᾺ (Α εχ δοστι): χόχλη (Ἐς χογχύλη Ἡ, 

ΡΓΠῚΒ 8. Αἰγύπτου ροβὶ Αἴγυπτον δι. μὲν ΜΙ ΔῊ ἀφηνιάσας, ἔπτη γα8. (ἱ 

ἀντίϑεον Μαηρ.: ἀντίϑετον οὐάή. 11 χαὶ ᾿Αβραὰμ τρόπον ἱτάπβροκ, ΟΚ᾽ 
12 ἀλλ ἡ αὐτῷ ρτίυκ ( 13. ἐργάσεσϑαι Ξοτίρεῖ: ἐργάσασθαι οοὐι. 14 δώσειν) 

δοῦναι ἡ 10 δεκάδι) δὲ (1 1Ὁ χαταχγρήσασϑαι (ΥΕ (117) γὰρ οπι. 

6Η 17 νομοϑεσίαν Μαπρ.: ἐχχλησίαν οὐ]. Μωσῆς ΟΕ 18 γενικὰ ΜΛΗ: 

γενικαὶ ἀρεταὶ χαὶ (ἰ, γενιχαὶ καὶ ἀρεταὶ καὶ Εὶ 19. χαὶ αὐἰὰ, Μαηρ, οἱ δοηβγιηδγο 

νἱἀοίν Ἰθοιΐο τποῖΐο οοιηπιοηογαία. ἴῃ ΟΣ ἀέναοι ΜῸ6: ἀένναοι ΛΗ 

χαὶ] δὲ χαὶ μὸγ ογγόγοι ΜαΏρ. 90 χρησομένων ἐοῃϊοῖο 21] Χαναναίων (ἐ: 

τὴν Χαναναίων Εἰ, γαλδαίων ΜΑῊ γὴν Εν: γῆς σοίοτὶ, αὰοὸ βογγαίο ἐχ Χαλδαίων 

οσοηΐ. Μδῃνσ. 22) γίνεται χοινωνία (ΤΠ γενόμενοι σοττ, 6. γινόμενοι Η 

24. χρατερωσάμενοι (1Ὲ κωφῇῆ ΜΔῊ 
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πολαίῳ, ἀλλὰ βεβαίχ χαὶ παγία Ἰνώμῃ περὶ ἁπάντων χρώμεϑα. 

τἀχόλουϑον προσυφαίνεται [ τὸ ,εἰσῆλθϑε πρὸς ᾿Λγαρ“ (θοη. 106,4)" 122 

ν Ἰὰρ ἁρμόττον τῷ μανθάνοντι πρὸς ἐπιστήμην διδάσχαλον φοιτᾶν, 

ἵνα ἀναδιδχχ γῇ τὰ προσήχοντα ἀνθρώπου φύσει παιδεύματα. νυνὶ μὲν 

5. ὃ γνώριμος εἰς διδασχάληυ βαδίζων εἰσάγεται" προεχτρέχει δὲ πολλά- 

χις ἐξοιχίσασα φθόνον ἀφ᾽ ἑαυτῆς χαὶ τοὺς ἔχοντας εὐφυῶς ἐπισπᾶται. 

᾿ 

ἐπι 

181 Μ, διὸ 
μι 

.] 

τὴν γοῦν ἀρετήν, Λείαν, ἔστιν ἰδεῖν προαπαντῶσαν χαὶ λέγουσαν τῷ 188 

ἀσχητῇ" πρὸς μὲ εἰσελεύσῃ σήμερον“ (6οη. 30,16), ἡνίκα ἐχεῖνος 

ἀγρόϑεν ἐπανύήει. ποῦ γὰρ ὥφειλεν (εἰσ)ελϑεῖν ὁ τῶν ἐπιστήμης σπερ- 

ῖἴὸ μάτων χαὶ φυτῶν ἐπιυελητής. ὅτι μὴ πρὸς τὴν Ἱεωργηϑεῖσαν ἀρετήν: 

(23.) ἔστι δ᾽ ὅτε χαὶ ἀποπειρωμένη τῶν φοιτητῶν, ὡς ἔχουσι προϑυ- 134 

μίας χαὶ σπουδῆς, οὐχ ὑπαντᾷ μέν, ἐγχαλυψαμένη δὲ τὸ πρόσωπον 

ὥσπερ Θάμαρ ἐπὶ τριόδηου χαϑέζεται, πόρνης δόξαν παρασχοῦσα τοῖς 

ἡδῷ βαδίζουσιν (6 6η. 838,14.15), ἵνα οἱ περιέργως ἔχοντες ἀναχαλύ- 

1 ψαντες ἀναφήνωσι χαὶ χαταϑεάσωνται τὸ ἀψαυστον χαὶ ἀμίαντον χαὶ 

παρθένιον ὄντως αἰδοῦς χαὶ σωφροσύνης ἐχπρεπέστατον χάλλης, τίς 125 

οὖν ὁ ἐξεταστιχὸς χαὶ φιλομαϑὴς χαὶ μηδὲν ἄσχεπτον χαὶ ἀδιερεύνητον 

τῶν ἐγχεχαλυμμένων πραγμάτων παραλιπεῖν ἀξιῶν ἐστιν, ὅτι μὴ ὃ 

ἀρχιστράτηγος καὶ βασιλεὺς χαὶ ταῖς πρὸς ϑεὸν ὁμολογίαις ἐμμένων τε 

Ἢ χαὶ χαίρων, ὄνομα ᾿Ιούδας; , ἐξέχλινε“ 1άρ φησι πρὸς αὐτὴν τὴν ὁδὸν 

χαὶ εἶπεν" ἔασόν με εἰσελθεῖν πρὸς σέ“ (1014. 10) --- ἀλλ᾽ οὐχ ἔμελλε 

Ι ἐπιπολέω Α ἀλλὰ βεβαία καὶ παγία ΜΑΗ͂: βεβαία (βεβαίω (1) δὲ καὶ παγίω 

6 δηίβ περί δαά. τῇ Μ, τῇ ἁπάντων ἡ 2 τἀχόλουϑον ΜΗ: τὸ ἀχό- 

λουϑον ΛΘΕ εἰσῆλθε Εν: εἴσελϑε οοἰοτὶ πρὸς τὴν Ἄγαρ ΟΝ ὃ. ἐπιστήμην 

ΜᾺ: ἐπιστήμης (Ε΄, ἐπιστήμονα Η 4 ἀνθρώπου οι. Ε' ὃ διδασχάλου ΜΑΗ͂!: 

διδασχαλίαν (1Ἐ}3 βαδίζειν ἡ προσάγεται ΜΑ (Ὁ) προεχτρέγειν 1,3 

δὲ οὐ). ΕἸ, Ὁ ἐξοιχήσας ἄφϑον᾽ ἀφ᾽ Εὶ ἐπίσταται (ἱ ἴ λίαν ἃ 

προυπαντῶσαν (ΥἘ ὃ ἀσχητῇ (ΟΕ: ἀϑλητῇ ΜΛΔῊ 9. ἐπανήει Ο: ἐπανίη εἴ Α, ἐπανίη 

ΠΡ ποῖ (ΟΕ εἰσελϑεῖν Μαηρ.: ἐλθεῖν σοι, 10 ἐπιμεληϑείς (ΔΕ 
1 πῶς ΟΕ ἔχουσα 1: 19 ἡ θάμαρ ΟΚ παρέχουσα (Ν᾽ (866 εἴ. οἰΐδιῃ 

{Ἰε.) 14 ἵν᾽ (Ν᾽ 15 χαταϑεάσοιντο (οἴη. τὸ) (ΚΝ 10 παρϑένειον 

ΜᾺ εὐπρεπέστατον 18 ἀπολιπεῖν ΟἿ, χαταλιπεῖν ἃ (εἴ. ΟἸδη,.) 

ὁ οὐ, (ἸΝ 19 ροϑὶ ἀρχιστράτηγος «04. χαὶ στρατηγὸς ΜΑ ταῖς οἴη. 

υ ϑεὸν οἵη. Εὶ 20. πρὸς αὐτήν φησι ΜᾺ 1 ἀλλ ἀρ᾽ Μδηρ. 

ΕΠ 55. Οἴενι. Αἰδα ϑίγονι. 1 αὶ 31 ρ. 322) 4 Γ᾿: ἔχοις δ᾽ ἂν χαὶ ἄλλην εἰχόνα τῶν εἰρημένων 

τὴν Θάμαρ ἐπὶ τριύδου χαϑεσθϑεῖσαν χαὶ πόρνης δόξαν παρασχοῦσαν, ἣν ὁ φιλομαϑὴς ᾿1οὐ- 

ὅας --- δυνατὸς δὲ ἑρμηνεύεται -- ὁ μηδὲν ἄσχεπτον χαὶ ἀδιερεύνητον χαταλιπὼν ἐπεσχέ- 

ψατο χαὶ πρὸς αὐτὴν ἐξέχλινεν σιύζων τὴν πρὸς τὸν ϑεὸν ὁμολογίαν. 

ῬΒ ΝΒ σράτα τοῦ. ΠΠ]. ῃ 
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παραβιάζεσθϑαι ---- χαὶ σχηπεῖν, τίς τε ἢ ἐγχεχαλυμμένη δύναμίς ἐστι 

Ι2ὃ χαὶ ἐπὶ τί παρεσχεύασται. μετὰ τοίνυν τὸ εἰσελθεῖν γέγραπται ,χαὶ 

συνέλαβε“ (014. 18) χαὶ τὸ ,τίς“ ῥητῶς οὐ μεμήνυται" συλλαμβάνει 

γὰρ χαὶ συναρπάζει ἢ μὲν τέχνη τὸν μανθάνοντα ἐρωτιχῶς ἔχειν ἀνα- 

πείθουσα ἑαυτῆς, ὃ ὃὲ μανϑάνων τὴν διδάσχουσαν, ὁπότε φιλομαϑὴς ὃ 

127 εἴη. πολλάχις δέ τις τῶν μέσας ἐπιστήμας ὑφηγουμένων γνωρίμου 

τυχὼν εὐφυοῦς ηὔχησεν ἐπὶ τῇ διδασχαλία μόνος ὑπολαβὼν τῷ φοιτητῇ 

γεγονέναι τῆς εὐμαϑίας αἴτιος, χαὶ μετεωρίσας χαὶ φυσήσας ἑξαυτὸν 

ὑψαυχενεῖ χαὶ τὰς ὀφρῦς εὖ μάλα ἀνασπάσας τετύφωται χαὶ παρὰ τῶν 

βουλομένων συνδιατρίβειν πάμπολλα αἰτεῖ’ οὖς δ᾽ ἄν αἴσϑηται πένητας 10 

μέν, διψῶντας δὲ παιδείας, ἀποστρέφεται, ὥσπερ ϑησαυρόν τινα σοφίας 

128 μόνος ἀνευρηχώς. τοῦτ᾽ ἐστὶ τὸ ,ἐν γαστρὶ ἔχειν“, οἰδεῖν χαὶ τετυ- 
φῶσϑαι χαὶ ὄγχον πλείονα τοῦ μετρίου περιβεβλῆσϑαι, δι᾿ ὧν χαὶ τὴν 

χυρίαν τῶν μέσων ἐπιστημῶν, ἀρετήν, ἔδοξαν τινες ἀτιμάζειν, ἐπίτιμον 

129 οὖσαν ἐξ ἑχυτῆς. ὅσαι μὲν οὖν ψυχαὶ μετὰ φρονήσεως χυοφορηυῦσι 1Ὁ 
πραγμάτων τίχτουσιν ὅμως. τὰ συγχεχυμένα διαχρίνουσαι καὶ | διαστέλ- μ. 538 Ν. 

λουσαι, χαϑάπερ ἣ ̓ εβέχχα --- λαβοῦσα γὰρ ἐν 1αστρὶ τῶν διττῶν 

διανοίας ἐϑνῶν ἐπιστήμην, ἀρετῆς τε χαὶ χαχίας, εὐτοχίᾳ χρωμένη τὴν 

ἐχατέρου φύσιν διαστέλλει τε χαὶ διαχρίνει ((ἀοη. 25,23) --- - ὅσαι δὲ ἄνευ 

φρονήσεως, ἢ ἀμβλίσχουσιν ἢ δύσεριν χαὶ συφιστὴν βάλλοντα χαὶ τοξεύ- 90 

130 οντα (δι. 21,20) ἣ βαλλόμενον χαὶ τοξευόμενον ἀποχύουσι. χαὶ μή- 

ποτε εἰχότως" αἵ μὲν γὰρ λαμβάνειν, αἱ δὲ ἔχειν ἐν γαστρὶ οἴονται. 

παμμεγέθους (οὔσης) διαφορᾶς. αἵ μὲν γὰρ ἔχειν νομίζουσαι τὴν αἷρε- 

σιν χαὶ γένεσιν ἑαυταῖς ἐπιγράφουσαι σεμνομυϑοῦσιν, αἱ δὲ λαμβάνειν 

ἀξιοῦσαι τὸ μὲν μηδὲν οἰχεῖον ἐξ ἑαυτῶν ἔχειν συνομολογοῦσι, τὰ δὲ 5 - ὃ 

σπέρματα χαὶ τὰς τονὰς ἔξωϑεν ἀρδομένας χαταλαμβάνουσαι χαὶ 

1 τίς] τῆς ἃ ἡ] ἧς ΟΕ ὦ συνέλαβεν Η καίτοι τίς Μδηρ. οὐκ ἐμήνυσε 
ΘΕ Ὁ δέ τις τῶν (τὰς [ογί. 04.) μέσας ἐπιστήμας βογῖμεϊ: δέ τινα τῶν μέσων ἐπι- 

στημῶν οοάά, ὑφηγουμένων ΒΟΓΙρΡΒ1:; ὑφηγουμένου ΜΑΓΘ; ὑφηγουμένη ΠῚ, αἱ νἱά.: 

ὑφηγούμενος ν εὐφυῶς Ε τὴν διδασχαλίαν ΟΕ τῶν φοιτητῶν Η 

8. μετεωρήσας χαὶ ΛΕ, μετεωρήσασϑαι (ἷ 9 ἀπανασπάσας ἡ τετύφλωται Εὶ 

12 τουτέστι ΛΗΕ 19. διὸ χαὶ σοηϊοῖο, δι᾽ ὃν (8ο, ὄγκον) καὶ οοπὶ. Οοδπ 

ἢ αὐτῆς ΟΕ μεσταὶ ἑοῃΐ. Μαηρ. χυοφοροῦσιν, ζἄνευ) σοηΐςίο {ἰδιότητας) 

τίχτουσιν ὁμοίως σοπὶ. (ΟὉδη ὁμοίως γε] οὕτως σοὶ. δηρ,, ἀπόνως σοηΐοῖο 11 διτ- 

τῶν] ὃι Εὶ 18. διανοίας «ὁοὐΐοσθ5 Βοηη. } 1" (Νδηρ.): διανοίαις οσοὐά,, ἐπινοίας σομὶ. 

Νηρ. 19 διαχρίνει τε χαὶ διαστέλλει ΟΕ δ᾽ (Κ᾽ 21. 22 μήτ᾽ ΟΕ 

9) παμμεγέϑους διαφορᾶς} οὺς οἱ ας ἴῃ τα8. ΠΡ οὔσης δΔήά. Μδηφ. 98, 34. εὕρε- 

σιν (Β΄, σπορὰν ἐοηΐ. Μίαπρ. 25 ἀξιοῦσι (Κ᾽ αὐτῶν αὶ συνομολογήσουσι (ΣΝ 

20. χαταλαμβάνουσαι 5ογῖρ5βὶ: χαταλαμβάνουσι σοπύ, καὶ 5, 5, ἢ 
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ϑαυμάζουσαι τὸν διδόντα χαχὸν μέγιστον, φιλαυτίαν, ἀγαϑῷ τελείῳ, ὃΞ.- 

σεβείᾳ, διωϑοῦνται. (24.) τοῦτον τὸν τρόπον χαὶ τὰ νομοϑετιχῆς τῆς 131] 

παρὰ ἀνθρώποις χατεβλήϑη σπέρματα" , ἣν γάρ τις“ φησίν, ἐχ τῆς φυλῆς 

Λευί, ὃς ἔλαβε τῶν ϑυγατέρων τῶν Λευί, χαὶ ἔσχεν αὐτήν. χαὶ ἐν γαστρὶ 

δ ἔλαβε χαὶ ἔτεχεν ἄρρεν" ἰδόντες δὲ αὐτὸ ἀστεῖον ὃν ἐσχέπασαν αὐτὸ μῆνας 

τρεῖς“ (Εχοά. 3,1. 2). οὗτός ἐστι Μωυσῆς, ὃ χαϑαρώτατος νοῦς, ὁ 139 

ἀστεῖος ὄντως, ὁ νομοϑετιχὴν ὁμοῦ χαὶ προφητείαν ἐνθουσιώσῃ χαὶ ϑεο- 

φορήτῳ σοφία λαβών, ὃς γένος ὧν τῆς Λευιτιχῆς φυλῆς χαὶ τὰ πρὸς 

πατρὸς χαὶ τὰ πρὸς μητρὸς ἀμφιϑαλὴς τῆς ἀληϑείας ἔχεται. μέγιστον 138 

10 δὲ ἐπάγγελμα τοῦ γενάρχου τῆς φυλῆς ἐστι ταύτης" ϑαρρεῖ γὰρ λέγειν, 

ὅτι αὐτός μοι μόνος ἐστὶ ϑεὸς τιμητέος (Εχοα. 20,3), ἄλλο δ᾽ οὐδὲν 

τῶν μετ᾽ αὐτόν, οὐ γῆ, οὐ ϑάλασσα, οὐ ποταμοί, οὐχ ἀέρος φύσις, οὐ 

πνευμάτων οὖχ ὡρῶν μεταβολαί, οὐ ζῴων οὐ φυτῶν ἰδέαι, οὐχ ἥλιος, 

οὗ σελήνη, οὐχ ἀστέρων πλῆϑος ἐν τάξεσιν ἐναρμονίοις περιπολούντων, 

9 οὐχ ὁ σύμπας οὐρανός τε χαὶ χύσμος. μεγάλης καὶ ὑπερφυοῦς Ψυχῆς 1834 

τὸ αὔχημα, Ἱένεσιν ὑπερχύπτειν χαὶ τοὺς ὅρους αὐτῆς ὑπερβάλλειν χαὶ 

μόνου τοῦ ἀγενήτου περιέχεσθαι χατὰ τὰς ἱερὰς ὑφηγήσεις, ἐν αἷς διεί- 

ρηται ,ἔχεσϑαι αὐτοῦ“ (θοιΐ. 380,20). τοιγάρτοι τοῖς ἐχομένοις χαὶ 

ἀδιαστάτως ϑεραπεύηυσιν ἀντιδίδωσι χλῆρον αὑτόν. ἐγγυᾶται δέ μου 
τὴν ὑπόσχεσιν λόγιον, ἐν ᾧ λέγεται: ,χύριος αὐτὸς χλῆρος αὐτοῦ“ 

1 ϑαυμάζουσαι (Ξἷς οἰἴδηι ν) τὸν διδόντα Βογὶρβὶ: θαυμάζουσι τὸν διδόντα ΜΑ, τὸν διδόντα 
ϑαυμάζουσι ΟΕἸ,;, τὸν διδόντα Η Ι. 2 ϑεοσέβειαν ΜΔ 2 διορϑοῦνται οοπὶ. 
Μληρ. ὅ παρ᾽ (ὕἸΚ τις] τι Εἰ, οιη. ἡ Ροβὲ φυλῆς αἰ, τῆς ΜΗ! 
ἀ ροβὶ Λευΐ «ἀπ. Ἀβραάμ ΟΕ, Ἄμράμ Μαηρ, ὃς] χαὶ ΟΕ τῶν ϑυγατέρων τῶν 
Λευί ΜΑΉ:: γυναῖχα ᾿Ιοχάβελ (1Ὲ ἔσχεν ΟΝ: ἔσχηχεν ΜΛῊ αὐτὴ (ὖΚΝ 
ὃ ἔλαβε] ἔτεχε ἡ αὐτὸ οαι. (ΕἸ,3 ὃ Μωσῆς ΟΝ 1 προφητιχὴν (1Ε],} 
ἐνθουσιώϑη ΑΔ, ἐνθουσιώσει α΄, ὁμοῦ ἐνθουτιώση ΕΤ.3 8. σοφία ΜΛΗ͂: μανία (} 
ὃς 6 ἘΠ’: ον. ΜΑ(Η γένος οα. (ΠΟΚ᾽ ὧν] ὃν ἡ 9. ἀμφιϑαλὲς Η, 
ἀπαμφιασϑεὶς ΟΕἸ,3 10 ἀπάγγελμα Μ, ἐπαύχημα εοπὶ. Μαην, γενάρχου ΔΕΣ 
γεννάγγου ΘΗ 5, γενεάρχου ΜΗ! λέγων τ 11 ἐστὶν ὁ ϑεὸς 1 τιμή, 
ὅπα ὃ᾽ ἄλλα οὐδὲν (ΣΕ ἀλλ᾽ οὐδὲν Α 12 τῶν μετ᾽ αὐτὸν οἴω. ΗΙ,! 
μεϑ᾿ ἑαυτὸν (1 ΕἸ, Ῥγπησ πὶ οὐ] οὐχὶ (ΕἸ, Αἰίθσιηι οὐ ΑΠ],}: οὐχὶ 
Μ0ΕῚ,2 ϑάλαττα (ΟΝ τότ οὐ ΛΟῈ: οὐχὶ ΜῊ φύσεις "αὶ 
ὁ οὖχ ὡρῶν Μαγκ]απ: οὐχ ἀέρων ΜΛΗ, οὐ χαιρῶν (ΤῈ 14. ἐναρμονίαις ΜΛ 

1Ἰὃ ὑποχύπτειν Η! ὑπερβαίνειν (ΤΕἸ," 11 μονονοὺ τοῦ (ἢ ἀγεννήτου 
Ἀ60ΠΕ 11. 18 διήρηται (ὐ, ὃ᾽ εἴρηται Α 139 ἀντιδώσει Ε],2, ἀντιδόσει (ὐ 
αὑτόν Η7: αὑτόν οοἰοτὶ ἐγγυεῖται Εὶ 20 αὐτὸς οἵη. Η αὐτοῦ ΜΑΙ: αὐτῷ 
ΟΕ, αὐτῶν ερηίοῖο, ἀποὰ ἐε ρμέαπί. 8 08. ποὺ ἀδθυΐ ἴῃς ἀπ θένα νοσαγο; παθοῖ δηΐη 
εὔδιη [οἶδ μ8 

τ 
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1350 (Βουΐ. 10.9). οὕτως ἐν γαστρὶ λαμβάνουσαι μᾶλλον ἢ ἔχουσαι αἱ 

ψυχαὶ τίχτειν πεφύχασι. χαϑάπερ δ᾽ οἱ σώματος ὀφθαλμοὶ πολλάχις 

μὲν ἀμυδρῶς πολλάχις δὲ τηλαυγῶς ὁρῶσι, τὸν αὐτὸν τρόπον χαὶ τὸ 

τῆς ψυχῆς ὄμμα τοτὲ μὲν ὑποσυγχεχυμένας χαὶ ἀδήλους τοτὲ δὲ χαϑα- 

130 ρὰς χαὶ τρανὰς δέχεται τὰς ἀπὸ τῶν πραγμάτων | ἰδιότητας. ἢ μὲν ρΡ. ὅ39 Μ. 

οὖν ἀσαφὴς χαὶ ἀδηλουμένη προσβολὴ ἔοιχε τῷ μήπω χατὰ γαστρὸς ὁ 

ἐμβούῳ διατυπωϑέντι, ἢ δὲ ἐναργὴς χαὶ τρανὴ μάλιστα τῷ διαπεπλασ- 

μένῳ χαὶ χαϑ᾽ ἕχαστον τῶν ἐντός τε χαὶ ἐχτὸς μερῶν τετεχνιτευμένῳ 

1381 χαὶ τὴν ἁρμόττουσαν ἰδέαν ἀπειληρότι. νόμος δὲ ἐπὶ τούτοις ἐγράφη 

πάνυ χαλῶς χαὶ συμφερόντως τεϑεὶς οὗτος" ,ἐὰν μαχομένων ἀνδρῶν 10 

δύο πατάξῃ τις γυναῖχα ἐν γαστρὶ ἔχουσαν χαὶ ἐξέλθῃ τὸ παιδίον αὐὖ- 

τῆς μὴ ἐξειχονισμένον, ἐπιζήμιον ζημιωϑήσεται" χαϑ᾽ ὅ τι ἄν ἐπιβαάλῃ 

ὃ ἀνὴρ τῆς γυναιχός, δώσει μετὰ ἀξιώματος ἐὰν δὲ ἐξειχονισμένον ἧ, 

δώσει ψυχὴν ἀντὶ ψυχῆς“ (Εχοά. 21.32.23). οὐ γὰρ ἦν ὅμοιον. τέ- 

λειόν τε χαὶ ἀτελὲς διανοίας ἔργον διαφϑεῖραι, οὐδὲ εἰχαζόμενον χαὶ ιὉ 

138 χαταλαμβανόμενην, οὐδὲ ἐλπιζόμενον χαὶ ἤδη ὑπάρχον. διὰ τοῦτο ὅπου 

μὲν ἐπιτίμιον ἄδηλον ἐπ᾿ ἀδήλῳ πράγματι, ὅπου δὲ ὡρισαένον ἐπὶ τε- 

λείῳ νηομοϑετεῖται, τελείῳ δὲ οὐχὶ τῷ πρὸς ἀρετήν, ἀλλὰ τῷ χατά 

τινα τέχνην τῶν ἀνεπιλήπτων γενομένῳ" χυοφορεῖ γὰρ αὐτὸ οὐχ ἢ λα- 

βοῦσα, ἀλλ᾽ ἢ ἐν γαστρὶ ἔχουσα, οἴησιν πρὸ ἀτυφίας ἐπαγγελλομένη. 320 

χαὶ γὰρ ἀμήχανον ἀμβλίσχειν τὴν ἐν γαστρὶ λαβοῦσαν, ἐπεὶ τὸ φυτὸν 

ὑπὸ τοῦ σπείραντος ἐμπρεπὲς τελεσφορεῖσθϑαι" τὴν δὲ ἔχουσαν οὐχ 

ἀνοίχειον. ἅτε νύσῳ χωρὶς ἰατροῦ χατεσχημένην. 

129 (3ῦ.) Μὴ νομίσῃς δὲ τὴν ΓΛγαρ λέγεσθαι ξαυτὴν ὁρᾶν ἐν γαστρὶ 
ἔχουσαν διὰ τοῦ ἰδοῦσα ὅτι ἐν γαστρὶ ἔχει“ (ἄφη. 10, 4), ἀλλὰ τὴν 25 

χυρίαν αὐτῆς Σάρραν. χαὶ γὰρ ὕστερον αὕτη περὶ ξαυτῆς φησιν’ 

Ι ἐν) αἱ ἐν Μ6Ε λαμβάνουσαι οἱ ἔχουσαι βοΥγῖμπὶ: ρῥγίογθ ἰοσὸ ἔχουσαι, αἰΐθτο 

λαμβάνουσαι πΒαῦθηΐ εοὐἀ., ἔχουται οἴη, Εὶ αἵ οἵα, ΟΝ 2 πεφύχασιν ἢ 
πολλάκι Ν ἢ πολλάχι Μ 4 ποτὲ (ἱ ποτὲ Ὁ ἢ τρανεῖς (ΟΕ 

ἀναδέχεται ἢ 0. ἡ μήπω ροξὶ ἐμβρύῳ νἱά, ἴγδπβρ. ἴ δ᾽ ΟΝ 8. χαὶ καϑ' -- 
τετεχνιτευμένῳ ὁπ]. (ἰ τεχνιτευμένω ἢ 9 ἰδέαν οι. Εὶ 9,. 10 δὲ ἐπὶ --- οὗτος 

οἵα, ἃ 9. τούτων σοπίοϊο 10. 11 δύο ἀνδρῶν (Κ᾽ 12 χαϑότι ΜΕ ἐπι- 

βάλλη Εὶ 19. χαὶ ἀπο δώσει δὐά, ΘΕ 14. 10. τέλειόν ον. (ΟΕ 1Ὁ διαφϑείρειν 

ΟΕ. οὐδ᾽ ΟΕ 10 οὐδ᾽ ΠΕ 11 δ᾽ 18 δ᾽ ΘΕ... μευ τῷ 6Ε: οἴη. ΜΛΗ 
19. ἀντιλήπτων (Οὐ, ἀνεπιλήπτῳ (560]. τῶν) σοπίοῖο γενομένων ΜΑΗ: αὐτὸ 

Μδηκ,; αὐτὸν σοὐα. 20 πρὸς ΟΕ 21 τὴν ἐν] ἐν τῇ Καὶ ἐπὶ ΟΕ! 
22 τελεσφορεῖται ἡ 22) δ᾽ ΟΕ 235 χατισχημένην 234. δὲ ὁῃ|. 
ΜΑ 25 τοῦ] τὸ Λα ἰδοῦσα) εἶδεν ἐχ ΠΧ ΧΟ σοηϊεῖο 90 αὕτη (δ: 

αὐτὶ, ΜΗ, σαυτὴ (Ε΄, αὐτὴν ἡ περὶ ἑαυτῆς Η: περὶ αὐτῆς ΜΔ, οὐν. ΟΕ 



». ὅ40 Μ. τοὺς ἔχοντας αὐτὰς ἐπιστήμονας" 

ΠΕ ΟΟΝΟΚΕΒΙ ἘΕΕΡΙΤΙΟΝΙΒ ΠΣΠΝΑΤΙΑ 10] 

ἰδοῦσα ὅτι ἐν γαστρὶ ἔχει, ἠτιμάσϑην ἐνώπιον αὐτῆς“ (ἸὈ14. 5). διὰ Μμ0 

τί; ὅτι αἵ μέσαι τέχναι, χαὶ εἰ τὰ χαϑ᾽ αὑτάς, ὧν εἰσιν ἐγχύμονες, 

ὁρῶσιν, ἀλλά τοῖ πάντως ἀμυδρῶς δρῶσιν, ἀλλ ἐπιστῆμαι τηλαυγῶς 

χαὶ σφόδρα ἐναργῶς χαταλαμβάνουσιν" ἐπιστήμη γὰρ πλέον ἐστὶ τέχνης, 

ὧλ τὸ βέβαιον χαὶ ἀμετάπτωτον ὑπὸ λόγου προσειληφυῖα, τέχνης μὲν τὰρ 14] 

ὥρης οὗτος" σύστημα ἐχ χαταλήψεων συγγεγυμνασμένων πρός τι τέλος 

εὔχρηστον, τοῦ εὐχρήστου διὰ τὰς χαχοτεχνίας ὑγιῶς προστιϑεμένου" 

ἐπιστήμης δέ' χατάληψις ἀσφαλὴς χαὶ βέβαιος, ἀμετάπτωτος ὑπὸ λήγου. 

μουσιχὴν μὲν οὖν χαὶ γραμματιχὴν χαὶ τὰς συγγενεῖς χαλοῦμεν τέχνας 143 

Ι0 --- χαὶ γὰρ οἱ ἀποτελούμενοι δι᾿ αὐτῶν τεχνῖται λέγονται μουσιχοί τε 

χαὶ Ἰραμματιχοί ---ς φιλοσοφίαν δὲ χαὶ τὰς ἄλλας ἀρετὰς ἐπιστήμας χαὶ 

φρόνιμοι γάρ εἰσ! χαὶ σώφρονες χαὶ 

φιλότοφοι, ὧν οὐδὲ εἰς ἐν τοῖς τῆς διαπεπονημένης ἐπιστήμης σφάλλεται 

δόγυασι, χαϑαάπερ οἱ προειρημένοι ἐν τοῖς τῶν μέσων τεχνῶν ϑεωρή- 

15 μασιν, ὥσπερ 1ὰρ ὀφθαλμοὶ μὲν ὁρῶσιν, ὃ δὲ νοῦς δι᾽ ὀφθαλμῶν 143 

τηλαυγέστερον, χαὶ ἀχούει μὲν ὦτα, ὁ δὲ νοῦς δι’ ὥτων ἄμεινον, χαὶ 

ὀσφραίνονται μὲν οἱ μυχτῆρες, ἢ δὲ ψυχὴ διὰ ῥινῶν ἐναργέστερον, χαὶ 

αἱ ἄλλαι αἰσθήσεις τῶν χαϑ᾽ αὑτὰς ἀντιλαμβάνονται, χαϑαρώτερον δὲ 

χαὶ εἰλιχρινέστερον ἢ διάνοια --- χυρίως γὰρ εἰπεῖν ἥδ᾽ ἐστὶν ὀφθαλ- 

Ὁ μὸς μὲν ὀφθαλμῶν, ἀχηὴ δὲ ἀχοῆς χαὶ ἑχάστης τῶν αἰσϑήσεων αἴσϑη- 

σις εἰλιχρινεστέρα, χρωμένη μὲν ἐχείναις ὡς ἐν διχαστηρίῳ ὑπηρέτισι, 

Ι ἠτιμάσϑην οχ ΤΠᾺΧ βεγίρβι: ἠτιμάσϑη ΜΗῈ, ἡτοιμάσϑη ΛΟ, 2 χαὶ εἰ τὰ καϑ᾽ 
αὑτάς ΜΑΠΠ: χαὶ εἰ χαϑ᾽ αὑτὰς ΕΝ, χαὶ εἰ καϑ᾽ αὑτὰς ἐπιστῆμαι (ἐ, χαὶ αἱ (νοὶ οἱ) 

χατ᾽ αὐτὰς Μδῃρ. 3. ἀλλ αἱ δ᾽ (κα 4 ἐναργῆ τἱ ἐστὶν 1 
ὃ ἐχ χαταλήψεων ΜΙ|ὶ ΕΠ: ἐγχαταλήψεων ΑΠΝ(Εἢ) συγγεγυμνασμένων 5υγρδὶ (εἰ. 

ϑοχίη): ἐγγεγυμνασμένων ΜΉΓ( ΣΝ, ἐγγεγυμνασμένον ΛΟΕ 8 ἐπιστήμη ΜΑΗ͂! 

βεβαία ΠΟΘῈΝ ἀμετάπτωτον ἃ 10 γὰρ οἴῃ, 1, ἀποχαλούμενοι (ἱ 

12 γάρ) τε γάρ (ΕΝ 18.. 14. τῆς --- δόγμασι οπ). (ἢ 12 τῆς οι. ΕΝ 
διαπεπονημένοις Ν 12 γὰρ] γὰρ οἱ ἃ μὲν οἴη. Ν 10 ἀχούειν Εὶ 17 ὀσφραί- 

νηνταῖ (ΘΕΝ ὀσφρῶνται ΜΛῊ 18 αἱ ἵπ πὰρ. Η", οἱ, αὶ χατ᾽ αὐτὰς ΟΕ 

90 ἐχάστης ΠΤ’: ἑχάστης δὲ ΠΕΝ, ἑχάστη ΜΑΗ! 91 χγρωμὲν ὦ", χρωμένη (ὦ 

ίου). μὲν) 

9.ΟἹΟ2, 15. Ν᾽ [ο]. 107}. ὅτι αἱ μέσαι --- ἐχείνη. δ κβι διοῦδους Κοὶ. ΠῚ 1.9 ὙΝ,, 55. 
εἶναι δὲ τὴν ἐπιστήμην κατάληψιν ἀσφαλῆ χαὶ ἀμετάπτωτον ὑπὸ λόγου" ἑτέρως δὲ ἐπι- 

στήμην σύστημα ἐκ χαταλήψεων. .... δεχίιβ ἔρ. ΛΑάν. πιδίμϑιῃ. {Π10 Ρ. θ10,24. Βς, (εἰ 

4|10]) πᾶσα τοίνυν τέχνη σύστημά ἐστιν ἐχ χαταλήψεων συγγεγυμνασμένων χαὶ ἐπὶ τέλος 

εὔχρηστον τῷ βίῳ λαμβανόντων τὴν ἀναφοράν (εἴ, ΖεἸϊογ, ρμ]ο5. στ. ΠΠῚ ρ. ΤῸ οἱ 

ΟἸεη. Αἰοχ. εἀ, Πα. ΓΝ ρ. 3934). Ζοηουΐβ δῆς ἀδῇηϊ ἰοποιθ. 6856 ΟἸγιηρ οὐ τι 

ἰεβίδίυγ; γ, ὈΙοηγβ} ΤἬγαοὶβ ἀγίθι. οὰ, {{πΠ|- Ρ. ΧΟΙΧ. 
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διχάζουσα δ᾽ αὐτὴ τὰς φύσεις τῶν ὑποχειμένων, ὡς τοῖς μὲν συναινεῖν, 

τὰ δὲ ἀποστρέφεσθαι --- οὕτως αἱ μὲν λεγόμεναι μέσαι τέχναι ταῖς χατὰ 

τὸ σῶμα δυνάμεσιν ἐοιχυῖαι τοῖς θεωρήμασιν ἐντυγχάνουσι χατά τινας 

ἁπλᾶ: ἐπιβολάς, ἀχριβέστερον δὲ ἐπιστῆμαι χαὶ σὺν ἐξετάσει περιττῇ. 

44 ὃ ὰρ νοῦς πρὸς αἴσϑησιν, τοῦτ᾽ ἐπιστήμη πρὸς τέχνην ἐστί: χαϑάπερ 5 

Ἰὰρ αἴσϑησίς τις αἰσϑήσεων, ὡς ἐλέχϑη πρότερον, ἐστὶν ἢ ψυχή καὶ ἃ κα 

ἐχείνων μὲν οὖν ἐχάστη μιχρὰ ἅττα τῶν ἐν τῇ φύσει παρεσπάσατο, 

περὶ ἃ πονεῖται χαὶ πραγματεύεται, γραμμὰς μὲν γεωμετρία, φϑόγγους 

δὲ ἀουσιχή, φιλοσοφία ὃδὲ πᾶσαν τὴν τῶν ὄντων φύσιν" ὕλη τάρ ἐστιν 

αὐτῆς ὅδε ὃ χόσμος χαὶ πᾶσα ἢ τῶν ὄντων ὁρατή τε χαὶ ἀόρατος οὐ- 10 

410 σία. τί οὖν ϑαυμαστόν, εἰ ἢ τὰ ὅλα χαϑορῶσα ϑεᾶται χαὶ τὰ μέρη, 

χαὶ ἄμεινον ἐχείνων, ἅτε ὀφϑαλυωοῖς μείζοσι χαὶ ὀξυδερχεστέροις ἐνομ- 

ματωϑεῖσα:; εἰχύτως οὖν ἢ χυρία φιλοσοφία τὴν μέσην παιδείαν, 

τὴν ᾿ϑεραπαινίδα αὐτῆς, ἐγχύμονα ϑεάσεται μᾶλλον ἣ ἑαυτὴν ἐχείνη. 

409 (20.) καίτοι τ᾽ οὐδὲ τοῦτό τις ἀγνοεῖ, ὅτι πάσαις ταῖς χατὰ μέρος 15 

τὰς ἀρχὰς χαὶ τὰ σπέρματα, ἐξ ὧν ἀναβλαστεῖν ἔδοξε τὰ ϑεωρή- 

ματα, φιλοσοφία δεδώρηται. ἰσόπλευρα Ἰὰρ χαὶ σχαληνὰ χύχλους τε 

χαὶ πολυγώνια χαὶ τὰ ἄλλα σχήματα γεωμετρία προσεξεῦρε, σημείου 

δὲ χαὶ τραμμῆς χαὶ ἐπιφανείας χαὶ στερευῦ φύσιν, ἃ δὴ ῥίζαι χαὶ 

147 ϑεμέλιοι τῶν λεχϑέντων εἰσίν, οὐχέτι Ἰεωμετρία. πόϑεν γὰρ αὐτῇ λέ- 30 

γεῖν δριζομένῃ, ὅτι σημεῖον μέν ἐστιν οὗ μέρος οὐδέν, γραμμὴ δὲ μῆ- 

χης ἀπλατές, ἐπιφάνεια δὲ ὃ μῆχος χαὶ πλάτος μόνον ἔχει, στερεὸν δὲ 

ὃ τὰς τρεῖς ἔχει διαστάσεις, μῆχος, πλάτος, βάθος; ταῦτα γὰρ ἀνά- 

1418 χειται φιλοσοφία χαὶ ἢ περὶ ὥρων πραγματεία πᾶσα τῷ φιλοσόφῳ, τό 

{ μὴν γράφειν χαὶ ἀναγινώσχειν ραμματιχῆς τῆς ἀτελεστέρας ἐπαγ- 20 Ύ 
! 

2 τὰ ΠΕΡΗΞΝ; τοὺς ΜΑ(ΠῸ ἃ ΟΕῈΝ 3. τοῖς οἵ. ΛΗ! 4 δὲ] δὲ αἱ 
ΟΕΝ ὃ αἰσϑήσεως ἡ οὕτως τέχνη τις τεγνῶν ἐπιστήμη ΒΌρρΙοΟ Ἴ ἅττα 

ΑΝ; ἅττα ΜΙ], τὰ (ΟΕ παρεπεσπάσατο Κὶ ὃ πᾶσα Α 10 ὁ ου. ΜᾺ 

τῶν οὐ, Π ἀπίθ τε τὰξ. ἢ 11 ἡ οὐ. ΑΘῈΝ ϑεάσεται (ΕΝ 
12. 13. ὀμματωϑεῖσα ΟΘΕῈΝ 15. οὖν ο. ἢ μεγίστην (ἢ 14. ἐχείνην 

ΠΥ 18. γε (ΥΚ τοῦτο] τότε δὶ 10 τέχναις) τὰς οσὐπίοϊο 11 γὰρ 

οπ.. (ὅἣΣΚ 18 πολυγώνια ΜῊ: πολύγωνα ΗΟ, πολύγονα γεωμετρίαν 
111}.:} προεξεῦρε ἐομπὶ, Μδηρ, 19. ἐπιφανείας χαὶ γραμμῆς Η 

στερεᾶς (ὁ0γτ. 6Χ στερεοῦ; φύσεως Α 20, 21 αὐτὴ λέγει ὁριζομένη Τύτη. 
21 ὁρίζομεν ἢ (ΟΕ Ροβί οὐδὲν αὐ, ἐστι (ἱ 22 μοβὶ ἀπλατές αιἰᾳ. ἐστὶν 
ΘΕ 28. γὰρ) δὲ (ΠΕὄ 20 χαὶ] ἢ (ΝΕ 

25. 10Ὁ.2. εἵ. ΘΙΟΉΥΒΙ: ΤΉγαοὶβ ἀγίθαν 8. 1 Ρ. δ᾽ {Π|]|:- 
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ἴξλμα, ἣν παρατρέποντές τινες γραμματιστιχὴν χαλοῦσι, τῆς δὲ τελειο- 

ἍΜ. τέρας ἀνάπτυξις τῶν παρὰ ποιηταῖς τε χαὶ συγγραφεῦσιν. [ ἐπειδὰν οὖν 

περὶ τῶν τοῦ λόγου διεξέρχωνται μερῶν, τότε οὐ τὰ φιλοσοφίας εὑρή- 

ματα παρασπῶνταί τε χαὶ παρεργολαβοῦσι; ταύτης γὰρ ἴδιον ἐξετάζειν, 149 

τί σύνδεσμης, τί ὄνομα, τί ῥῆμα, τί χοινὸν ὄνομα, τί ἴδιον, τί ἐλλιπὲς ᾿ΣῚ 

ἐν λόγῳ, τί πλῆρες, τί ἀποφαντόν, τί ἐρώτημα, τί πύσμα, τί περιεχτι- 

χόν, τί εὐχτιχόν, τί ἀρατιχόν. τὰς γὰρ περὶ αὐτοτελῶν χαὶ ἀξιωμάτων 

χαὶ χατηγορημάτων πραγματείας ὅδ᾽ ἐστὶν ἢ συνθϑεῖσα. ἡμίφωνον δὲ 1δ0 

ἢ φωνῆεν ἢ παντελῶς ἄφωνον στοιχεῖον ἰδεῖν, χαὶ πῶς ἔχαστον τούτων 

10. εἴωϑε λέγεσϑαι,. χαὶ πᾶσα ἢ περὶ φωνῆς χαὶ στοιχείων χαὶ τῶν χτοῦ 

λόγου μερῶν ἰδέα οὐ φιλοσοφίᾳ πεπόνηται χαὶ χατήνυσται; βραχείας δ᾽ 

ὥσπερ ἀπὸ χειμάρρου σπάσαντες λιβάδας χαὶ βραχυτέραις ταῖς ἑαυτῶν 

ψυχαῖς ἐναποθϑλίψαντες τὸ χλαπὲν οἱ φῶρες οὐχ ἐρυϑριῶσι προφέροντες 

ὡς ἴδιον. 

15 (21.) Οὐ χάριν φρυαττόμενοι τῆς χυρίας, ἦ τὸ χῦρος ὄντως χαὶ ἢ 15] 

τῶν ϑεωρουμένων ἀνάχειται βεβαίωσις, ἀλογοῦσι, συναισϑομένη δὲ αὕτη 

τῆς ὀλιγωρίας τούτων ἐλέγξει χαὶ μετὰ παρρησίας φήσει" ἀδιχοῦμαι 

χαὶ παρασπονδηοῦμαι τό 1 ἐφ᾽ ὑμῖν ὁμολογίας παραβαίνουσιν. ἀφ᾽ οὗ 152 

τὰρ ἐνεχολπίσασθϑε τὰ προπαιδεύματα, τῆς ἐμῆς ϑεραπαινίδος τὰ ἔγγονα, 

ὴ τὴν μὲν ὡς γαμετὴν ἐξετιμήσατε, ἐμὲ ὃὲ οὕτως ἀπεστράφητε, ὡς 

ἱ γραμματιστιχὴν Εν; γραμματιχὴν σοίοτὶ 2 τε οι. Ε ὦ περὶ οἵη, (ΤῈ 

τότε οἴη. Α(Ε Ὁ, 4 εὑρήματα Ἐ: εὑρέματα ἐοίοτὶ 4 τὲ οὐ. ἢ ὃ ὄνομα, 

τί ἴδιον, τί χοινόν, τί ἐλλιπὲς (ΙΕ (οοίοτῖ5. οἵη 5518) ἐλλειπὲς ΜΗ! Ὁ ἀπο- 

φαντός (ὦ πεῦσμα ΟἿ᾽, πτύσμα ἡ 0. 1 τί περιεχτιχόν οπι. ΟΚ᾽, τί 

προσταχτιχόν σοῃίοίο, πδιὰ περιεχτιχόν (ν. {ΠΠΠ|6Ὶ} [πα ϊσθτη) πιὸ Ὡθ μογΠ ποῖ, 

ἴ εὐχτιχόν, τί ἀρατιχόν 5οτῖρδὶ: εὐχτιχόν Μι, ὁρατιχόν Α, εὖ τί χαχόν ἄρα (Ε΄, εὖ, χαχὸν 

δὲ τί ἢ τὰς γὰρ] χαὶ γὰρ τὰς "Π δ δὲ οι, ἡ 8, 9. δὲ --- ἄφωνον 

αὐ. ἴθ ὠσὶ Μ, δὲ διἰά, Η3 Ὁ. στοιχεῖον οι. 11 διαπεπόνηται ὁοὐ- 

πἰεῖο κατανυσται (ἱ (ἡ 8. 83.). τῆν π᾿ 5ρδί]ο ὁπ). ἃ δὲ ΜᾺ 

13 ταῖς ΠΕῊΗΞ: οὐ. ΜΛΗ! 18. ἐναποχρύψαντες τοὐπὶ. δίδηρ,. 

φωστῆρες ἃ προσφέροντες ΛΕ! ι ἢ ἢ 10 αὕτη (ΠΕ1,3; 

οιη. σοἴογὶ, αὐτὴ Υ ι17 τούτων (τ: οαν. σοῖοτὶ φησὶν ΑΕ ονδηϊθιπη 

ἴῃ ἃ 19 ἐχολπίσασϑε ἃ 

Ὁ. 58. οἵ, ᾿νδογί. ίοσ. ΥΠ 60 δὲ ἱοπγβίια, οὐΐαπὶ δ ἀσγίο, ὃ 14]. 12 ςΞη4. Ονίῳ. 

(Ὀπανιεηὶ, ἐπ Θεπ. Ρ. 30 (δ (ἴἰδπ, 10,2): ἐπίτηδες οὐχ ἐσαφηνίσϑη τὸ ὑπὸ τίνος, ἵνα ἡμεῖς 

ζητήσαντες εὔρωμεν, ὅτι πέφυχεν ἀτιμάζεσθαι ἀρετή, ἡνίχα τὰ προπαιδεύματα γεννήσῃ, οὐ 
πάντως ὑπὸ τοῦ ᾿Αβραάμ, ἀλλ᾽ ἦτοι ὑπὸ τῆς παιδίσχης ἣ τῶν χαιρόντων πρὸ τῆς γενέσεως 

τῶν χρειττόνων τοῖς γεννήμασιν αὐτῆς. ᾿ 
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μηδὲ πώποτε ἐς ταὐτὸν ἐλϑόντες, ἀλλ᾽ ἴσως ἐγὼ μὲν ταῦτα περὶ ὑμῶν 

ὑπείληφα, ἐχ τῆς φανερᾶς πρὸς τὴν οἰχέτιν ὁμιλίας τὴν ἄδηλον πρὸς 

ἐμὲ αὐτὴν ἀλλοτρίωσιν τεχμαιρομένη" εἰ δ᾽ ὑμεῖς ἐναντίως ἢ ὡς 

ὑπείληφα διάχεισϑε, γνῶναι μὲν ἀμήχανον ἑτέρῳ, ῥάδιον δὲ μόνῳ ϑεῷ. 

168 διόπερ οἰχείως ἐρεῖ: ,χρίναι ὁ ϑεὸς ἀνὰ μέσον ἐμοῦ χαὶ σοῦ“ (επ. 5 

10,2), οὐ προχατεγνωχυῖα ὡς ἠδιχηχότος, ἀλλ᾽ ἐνδοιάζηουσα ὡς τάχ᾽ 
ἂν ἴσως χαὶ χατορθοῦντος: ὅπερ ἀψευδῶς οὐχ εἰς μαχρὰν ἀναφαίνεται 

δι᾿ ὧν ἀπολογούμενος χαὶ τὸν ἐνδοιασμὸν αὐτῆς ἐξιώμενός φησιν" 

οἰδοὺ ἢ παιδίσχη ἐν ταῖς χερσί σου, χρῶ αὐτῇ, ὡς ἂν σοι ἀρεστὸν ἡ “ 

104 (θη. 10,6). χαὶ γὰρ ὁ παιδίσχην εἰπὼν ἀμφότερα ὁμολογεῖ, τό τε 1ὸ 

δούλην χαὶ τὸ νηπίαν εἶναι --- τὸ γὰρ τῆς παιδίσχης ὄνομα ξχατέρῳ 

τούτων ἐφαρμόζει --- συνομοληγεῖ δὲ πάντως εὐθὺς χαὶ τἀναντία, τῇ 

μὲν νηπίχ τὴν τελείαν, τῇ δὲ δούλῃ τὴν χυρίαν, μονονοὺ βοῶν ἄντι- 

χρυς, ὅτι τὴν μὲν ἐγχύχλιον παιδείαν χαὶ ὡς νεωτέραν χαὶ ὡς ϑεραπαι- 

νίδα ἀσπάζομαι, τὴν δὲ ἐπιστήμην χαὶ φρόνησιν ὡς τελείαν χαὶ δέσποι- ι1Ὁ 

Ιδ5 νὰν ἐχτετίμηχα. τὸ δὲ ,ἐν ταῖς χερσί σου“ δηλοῖ μὲν τὸ ὑποχείριός 

ἐστί σοι. σημαίνει δὲ χαὶ τοιοῦτον ἕτερον: τὰ μὲν τῆς δούλης εἰς 

χεῖρας 1 ἀφιχνεῖται σώματος --- σωματιχῶν γὰρ ὀργάνων χαὶ δυνάμεων ρΡ. 542 Ν. 

τὰ ἐγχύχλια χρεῖα ---Φ τὰ δὲ τῆς χυρίας εἰς ψυχὴν ἔρχεται" λογισμοῖς 

66 γὰρ τὰ χατά τε φρόνησιν χαὶ ἐπιστήμην ἀνατίθεται. ὥσϑ᾽ ὅσῳ δυνα- 50 

τώτερον χαὶ δραστιχώτερον χαὶ τοῖς ὅλοις χρεΐττην διάνοια χειρός ἐστι, 

1 μηδέποτε Α εἰς ΟΥ αὑτὸν (ἢ ἴσως (οὐχ ὀρθῶς» 6. σύν σοπίοῖο 

μὲν οτη. ΟἿ᾽ περὶ] ὑπὲρ Εὶ 2 οἰχέτιν] παιδίσχτν οἴη. (ΟΕ᾽ ὡ, 8. ἄδη- 

λον --- αὐτὴν οη. ( ὃ εἰ δ᾽ ΜΛΗ; τάχα δὲ (ΟΕ, τάχα καὶ 1.3 ὑμῖν ἐναν- 
τίον 1,} 4 γνώμην ἀμήχανον μὲν ἑτέρω συνιδεῖν, ῥάδιον ΟΥ̓ 0 προχκατεγνωχυῖα 

Η: προχατεγνωχυίας ΜΆ, χατεγνωχυῖα ΟΥ̓ ἀλλ ἀλλ᾽ ἀντ᾽ ὦ, ἀλλ᾽ ἅτ᾽ Κὶ τάχα 
σε ἀψευδῶς οὐχ οἵη. ὁ μαχρὸν "ἡ ἀνεφαίνετο (Οἱ 9 ἡ ΟΕ (ΟἸο.): 

οἵ, Μ ΔΗ 10 ὁμολογεῖ ἀμφότερα ΟΝ 11 νηπίαν ΤΌγη.: νήπιον σοσα, ἐχατέ- 
ρων ἃ 12 ἐναντίαν ν6}] τἀναντία {τῇ ἐπιστήμῃ» σοῃϊοῖο 13 νηπία τὴν τελείαν Ὁ Ε: 

τελεία τὴν νηπίαν ΜΑΠ μονονουχὶ (ΥΕ᾽ Κι δ᾽ (ὁὺῈ 411. χαὶ] τε χαὶ ( 
11 σημεῖον δὲ πέφυχε καὶ ἑτέρου τοιούτου Η 18 χρείας εοπὶ. ίδηρ, σώματος 
Η: σώματα ΜΑ, οὐ. ΘΕ 193 ἔρχονται ἢ 19, 20 λογισμῶ τε γὰρ ΘΕ1,3 
20 τε οἵη. (ΤῈ ὡς (ἡ, οἴη. Εὶ 21 γΡοβὶ δραστικώτερον δΔη4, ἀδυνατώτερον Μ 
κρείττω Εὶ διάνοια χειρός Μάηρ.: διάνοια χρεῖος (ΕΠ", διανοίας χρεῖος ΜΑΠΕ) 

9, 14---ΙΤὄῸ (γεν, Αἰεα. δίγοιι, 1322. νι. 335 ῬὰΣ , ἰδοὺ ἡ παιδίσχη ἐν ταῖς χερσί σου, χρῶ αὑτῇ 
ὡς ἄν σοι ἀρεστὸν ἡ" φησὶ δηλῶν, ὅτι ἀσπάζομαι μὲν τὴν χοσμιχὴν παιδείαν χαὶ ὡς νεω- 

τέραν καὶ ὡς σὴν ϑεραπαινίδα, τὴν δὲ ἐπιστήμην τὴν σὴν ὡς τελείαν δέσποιναν τιμῶ καὶ 

σέβω. 
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τοσούτῳ τῆς ἐγχυχλίου μουσιχῆς ἐπιστήμην χαὶ φρόνησιν ϑαυμασιωτέ- 

ραν εἶναι νενόμιχα χαὶ διαφερόντως ἐχτετίμηχα. λαβοῦσα οὖν, ὦ χαὶ 

ὑπάρχουσα χαὶ πρὸς ἐμοῦ νομιζομένη χυρία, τὴν ἐμὴν ἅπασαν παιδείαν 

ὡς ϑεραπαινίδι χρῶ, ὡς εὐάρεστόν σοι.“ τὸ ὃδὲ σοὶ εὐάρεστον οὐχ 57 

5. ἀγνοῶ ὅτι πάντως ἐστὶν ἀγαθόν, εἰ χαὶ μὴ προσηνές, χαὶ ὠφέλιμον, εἰ 

χαὶ μαχρὰν τοῦ δέος ἀφέστηχεν, ἀγαθὸν δὲ χαὶ ὠφέλιμον τοῖς ἐλέγ- 

χοῦ δεομένοις νουϑεσία, ὃ ἑτέρῳ ὀνόματι χάχωσιν ὁ ἱερὸς μηνύει 

λύγος. 

(238.) Διόπερ ἐπιφέρει!" οχαὶ ἐχάχωσεν αὐτὴν“ (θη. 10,0), 158 

10 ἴσον τῷ ἐνουθϑέτησε χαὶ ἐσωφρόνισξ. λυσιτελὲς γὰρ σφόδρα τοῖς ἐν 

ἀδεία χαὶ ἐχεχειρίχ, χαϑάπερ ἵπποις ἀφηνιασταῖς, ὀξὺ χέντρον, ἐπεὶ 

υάστιγι μόλις χαὶ ἀγωγῇ δαυμασϑῆναι χαὶ τιϑασευϑῆναι δύνανται. ἢ τὰ 159 

προχείμενα ἀῦλα οὐχ ὁρᾷς τοῖς ἀνεπιπλήχτοις: λιπῶσιν, εὐρύνονται, 

πιαίνονται, λαμπρὸν πνέουσιν" εἶτα αἴρονται τὰ ἀσεβείας, οἱ παναάϑλιοι 

15 χαὶ βαρυδαίμοηνες, οἰχτρὰ βραβεῖα, (ἐπ᾿) ἀϑεότητι χηρυττόμενοι χαὶ 

εφανούμενηι. διὰ γὰρ τὴν λείως ῥέουσαν εὐτυχίαν ὑπέλαβον ἑαυτοὺς 

εἶναι τοὺς ὑπαργύρους χαὶ ὑποχρύσους θεούς, νομίσματος χεχιβδηλευμέ- 

νοῦ τὸν τρόπον, τοῦ ἀληϑινοῦ χαὶ ὄντως ὄντος ἐχλαϑόμενοι. μαρτυρεῖ 160 

ὃὲ χαὶ Μωυσῆς ἐν οἷς φησιν. ,ἐλιπάνϑη, ἐπαχύνθη, ἐπλατύνθη χαὶ 
ὥ ἐγχατέλιπε ϑεὸν τὸν ποιήσαντα αὐτόν “ (Ἰ)ουὲ. 323,10)" ὥστε εἰ ἢ ἐπὶ 

πλέον ἄνεσις τὸ μέγιστον χαχόν, ἀσέβειαν, ὠδίνει, τοὐναντίον ἢ μετὰ 

νόμου χάχωσις ἀγαθὸν τέλειον ἀποτίχτει, τὴν ἀοίδιμον νουϑεσίαν. 

ἐνθένδε ὁρμηϑεὶς χαὶ τῆς πρώτης ξορτῆς τὸ σύμβολον , ἄρτον χαχώ- [6] 

σεως“ εἶπε (Π)ουΐ. 10,3), τὰ ἄζυμα. καίτοι τίς οὐχ οἷδεν, ὅτι ἑορταὶ 

1. ῶ ϑαυμασιώτερον ΟΚ᾽ 2 ἐντετίμηχα ΟΝ ὦ] ὡς ΕἸ,3 ὁ νομιζομένην χυρίαν ἃ 

ἅπασι ΗΠ. ἐοτγ. πὶ την, ΗΣ 4 ϑεραπαινίδα ΔΑ, ἴονί, τοοίο θ τοῖς] τῆς Εὶ 

1 νουϑεσίας ΕἸ,3 ἃ] δὲ δ χακώσεως τοπὶοῖο, νοὶ ὀνομάζει ῥγὸ μηνύει 

{(χαλέσαφ) ὁ οοπὶ. (Ὅδη ὁ ἱερὸς μηνόει ΟΕ; μηνύει ὁ ἱερὸς ΜΑΛΗ 10 ἴσων 

Ε1 ἀδείω Ε ἐχχεχειρία Μ 12 τιϑασσευϑῆναι (ΥΕ ἢ ΕΗ: οὐ, ΜΑ(Η), ἢ 

Τυτη., ἡ (ἢ ἴπ ἀρρθυαῖςο) Μ δον, 1Ὁ τοῖς ἀνεπιπλήχτοις «αὐἴάδια Υἱγὶ ἀσοί" (ἢ ν..): 

τοῖς ἀνεπιπλήχτως (ΟἸΕἾ, τοὺς ἀνεπιπλήχτους 1 ΔῈ εὐρύνονται οἵη, Δ, παχύνονται (ςΟη]. 

Μδησ. (ν. Ἰΐα. 19) 14. αἱροῦνται (3 1 ἐπ᾽ δἀάϊαϊ 1ὅ. 16 καὶ στεφανούμενοι ὁπ]. 

ΘΕ 117. 18 χεχιβδηλευμένοι (Ε΄, ἔοτε, τοοίο, πἰδὶ ρμοῖτιβ. ἀθοβὲ ἁ᾽αυϊ, νοϊαΐ ἑαυτοὺς 

παραχαράττοντες (μιμησάμενοι δ, (ὉΠ) 18 ὄντος ὄντως ΟΝ 13. χαὶ οἵη. (Ε 

Μωσῆς ΗΘ 21] ἄφεσις ὦ, βοά ροβὶ φΦ τγδβ. ἃπΐθ ἡ 864. δὲ (13 28 ἐν- 
ϑένδεν Ἡ, ἐντεῦϑεν (Κ᾽ 24 χαί τοις Εὶ 

9. ίὰ (καὶ ἑκάχωσεν αὐτὴν Σάρρα“ ἴσον τῷ ἐσωφρόνισε καὶ ἐνουθέτησεν. 
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χαὶ ϑαλίαι περιποιοῦσιν ἱλαρὰς εὐφροσύνας χαὶ εὐθυμίας, οὐ χαχώσεις: 

102 ἀλλὰ δηλον, ὡς ὀνόματι χαταχέχρηται πόνου, τοῦ σωφρονιστοῦ. τὰ γὰρ 

πλεῖστα χαὶ μέγιστα τῶν ἀγαϑῶν ἀσχητιχαῖς ἀϑλήσεσι χαὶ ἡβῶσι πόνοις 

εἴωϑε περιγίνεσϑαι. ψυχῆς δὲ ἑορτὴ ζῆλος ὃ τῶν ἀρίστων χαὶ τελεσφο- 

ὧν 

οὐ εν ΡΞ ᾿ ν ΝΜ , - [ἢ ᾿ ἃ ᾿] (ὃ ΨΡΜ ρούμενης πόνος. οὗ χάριν διείρηται χαὶ ,ἐπὶ πιχρίδων τὰ ἄζυμα 

ἐσθίειν“ (Εχοά. 13,8) οὐχ ὡς προσεψήματος, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ τὸ μὴ οἰδεῖν 

χαὶ ἀναζεῖν ταῖς ἐπιθυμίαις, ἐστάλϑαι δὲ χαὶ συνῆχϑαι πρὸς ἀηδίας οἱ 

πολλοὶ τίϑενται, πιχρὸν ἡγούμενοι τὸ [ ἀπομαϑεῖν τὸ παάϑος, ὅπερ ἐστὶν ν. 848 Μ. 

108 εὐφροσύνη χαὶ ξορτὴ διανοία φιλάϑλῳ. (29.) ταύτης ἕνεχά μοι δοχεῖ 

τῆς αἰτίας ἐν χωρίῳ, ὃ χέχληται πιχρία, τὰ νόμιμα ἀναδιδαχϑῆναι" 10 

ἡδὺ μὲν γὰρ τὸ ἀδικεῖν, ἐπίπονον ὃὲ τὸ διχαιοπραγεῖν᾽ τοῦτο δέ ἐστιν 
΄ δ ἢ ΄ ὡ ,’ Ρ᾿ ’ ΄ -| Ν] - 

ὃ ἀψευδέστατος νόμης. ἐξελθόντες, γάρ Φησιν, ἐχ τῶν Αἰγυπτιαχῶν 

παϑῶν ,ἦλθον εἰς Μερρά, χαὶ οὐχ ἠδύναντο πιεῖν ὕδωρ ἐχ Μερρῶν" 

πιχρὰν γὰρ ἦν. διὰ τοῦτο ἐπωνομάσθη τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐχείνου 
’΄ .- αἰ ωὼω ἙΝ Κα μ᾿ λ ᾿) , Μ - , ΡΝ ΄ δ . 

πιχρία. χαὶ διεγόγγυζεν ὃ λαὺς χατὰ δίωυσῆ͵ λέγοντες" τί πιόμεθα; 15 
"» , μιν -- 3 ᾿ " ΨΜν» » »] “- ’ , ᾿ 

ἐβόησε ὃὲ Μωυσῆς πρὸς χύριον, χαὶ ἔδειξεν αὐτῷ χύριος ξύλον, χαὶ 

ἐνέβαλεν αὐτὸ εἰς τὸ ὕδωρ, χαὶ ἐγλυχάνϑη τὸ ὕδωρ. ἐχεῖ ἔϑετο αὐτῷ 

διχαιώματα χαὶ χρίσεις, χἀχεῖ αὐτὸν ἐπείραζεν“ (χοά. 15,33.---25). 

104 ἢ τὰρ ἄδηλος ἀπόπειρα χαὶ δοχιμασία τῆς ψυχῆς ἐστιν ἐν τῷ πονεῖν 

χαὶ πιχραίνεσϑαι. ὅπῃ γὰρ ταλαντεύσει, χαλεπὸν διαγνῶναι. οἱ μὲν 90 

γὰρ προχαμόντες ἀνέπεσον, βαρὺν ἀντίπαλον ἡγησάμενοι τὸν πόνον, χαὶ 

τὰς χεῖρας ὑπ᾿ ἀσθενείας ὥσπερ ἀπειρηχότες ἀϑληταὶ χαϑῆχαν, παλιν- 

Ιθῦ ὃρομεῖν εἰς Αἴγυπτον ἐπὶ τὴν ἀπόλαυσιν τοῦ πάϑους ἐγνωχότες. οἱ δὲ 

1 ϑάλειαι 6, ϑάλιαί τε Ε ποιοῦσιν Εὶ εὐϑυμίας καὶ εὐφροσύνας ΟΝ 4 8δῊ 

ὀργὴ ΜᾺ ἡ. 5. τελεσφορούμενος ΜΑΛΕ: τελεσφορουμένου (ἃ, τελεσφορουμένων ἢ 

ὃ πόϑος οοηϊ, Νδηρ. διήρηται Δα 6. ὡς] οὕτως ἡ προσεψήματος 

ΗΓ; προσεψέματος ΜΔ, προσοψήματος νὶ ἐπὶ τὸ (ἱ, ἐπὶ τῶ Καὶ ἢ ἀναζὴν Ἁ, 
ἀνάγειν (1, ἀναζητεῖν Η Ὁ ἔορτὴ χαὶ εὐφροσύνη ἢ δοχῶ (1 10 ἐν 
χωρίω ὃ κέκληται (ΠΕἘῊ: ἐγχωρίως χεχλῆσϑαι ΜΑΤῚ πιχρὰ (ἱ τὰ νόμιμα 

οἴη. ἀναδειχϑῆναι ΟΕ 11 ἐπίπονον) πιχρὸν ἑσηΐ. Μαηρ. 12 ἀψευδὴς ΜΑ 
13 Μερρά 5βετγὶρβὶ (ϑἷς Ηἰ αὐ νἱ4.): Μερὰν Εἰ, Μερράν οοἴοτὶ πιεῖν] τοῦ πιεῖν 
63 Ὲ ἐκ] ἀπὸ (ΥΕ Μερρῶν ΜΑ: Μερρὰν (ἱ, Μερὰν Ε, Μερρᾶς Η 14 ἐχεί- 
νου 061. (ΣΕ [ὃ ἐγόγγοζεν (ἱ Μωυτὴ ἃ: Μωσῇ εοἰοτὶ πιόμεϑα ρῥγίιι5. Η: 

πιώμεϑα ὁρίοτίὶ 10 Μωσῆς ΛΟΕ 17 χαὶ ἐγλυχάνϑη τὸ ὕδωρ οι. ἡ 
18 χρίσεις (1: χρίσιν σοἰοτὶ ἐπείραζεν αὐτόν (ἢ 20 ταλαντεύση ΒΕῊ} 

2] προχάμνοντες (ΤΕ ἀνέπεσαν 292 ὑπἾ ἐπ κ ρυβί ἀπειρηχότες δά]. 
ἀϑλοις (ΟΚ᾽ ἐχάϑισαν (ΤῈ 28 ἐπεὶ ἐπὶ --- πάϑους οὔ». (ΝΕ 

Ὡ.- ἃ ΠᾺῈᾺ [0]. 214τ- Φίλωνος Λπίοι. ΜοΙ. ΠΠ 40 ς0]. 1129: τὰ πλεῖστα --- περιγίνεσθαι. 
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τὰ φοβερὰ χαὶ δεινὰ τῆς ἐρήμης πάνυ τλητιχῶς χαὶ ἐρρωμένως ἀνα- 

δεχόμενοι τὸν ἀγῶνα τοῦ βίου διήϑλησαν ἀδιάφϑορον χαὶ ἀήττητον 

φυλάξαντες χαὶ τῶν τῆς φύσεως ἀναγχαίων χατεξαναστάντες, ὡς πεῖναν, 

δίψος [ῥῖγος], χρύος, θάλπος, ὅσα τοὺς ἄλλους εἴωϑε δουλοῦσϑαι, χατὰ 

5. πολλὴν ἰσχύος περιουσίαν ὑπάγεσθαι. αἴτιον ὃὲ ἐγένετο οὐ Ψιλὸς ὁ 100 

πόνος, ἀλλὰ σὺν τῷ γλυχανθϑῆναι" λέγει γάρ᾽ ,ἐγλυχάνϑη τὸ ὕδωρ,“ 

τλυχὺς ὃὲ χαὶ ἡδὺς πόνος ἑτέρῳ ὀνόματι φιλοπονία χαλεῖται. τὸ 1ὰρ 

ἐν πόνῳ γλυχὺ ἔρως ἐστὶ χαὶ πόϑος χαὶ ζῆλος χαὶ φιλία τοῦ χαλοῦ. 

μηδεὶς οὖν τὴν τοιαύτην χάχωσιν ἀποστρεφέσθω, μηδ᾽ ,ἄρτον χαχώ- 161 

10 σεως“ νομισάτω ποτὲ λέγεσθαι τὴν ἑορτῆς χαὶ εὐφροσύνης τράπεζαν 

ἐπὶ βλάβῃ μᾶλλον ἢ ὠφελεία" τρέφεται γὰρ τοῖς παιδείας δόγμασιν ἢ 

νηυϑετουμένη ψυχή. (30.) τὸ ἄζυμον πέμμα τοῦτο οὕτως ἐστὶν ἱερόν, 108 

ὥστε χρησμοῖς προστέταχται δώδεχα ἄρτους ἀζύμους ταῖς φυλαῖς 

ἰσαρίϑμους προτιϑέναι ἐπὶ τῆς ἐν τοῖς ἀδύτοις χρυσῆς τραπέζης 

τὸ (ἔΕχοά. 28. 29). χαὶ χαλοῦνται προϑέσεως. χαὶ νύμῳ δὲ ἀπείρηται 109 

πᾶσαν ζύμην χαὶ πᾶν μέλι προσφέρειν τῷ βωμῷ (μον. 32,11}" χαλεπὸν 

τὰρ ἢ τὰς γλυχύτητας τῶν χατὰ τὸ σῶμα ἡδονῶν ἢ τὰς τῆς ψυχῆς 

ἀραιὰς χαὶ χαύνους ἐπάρσεις χαϑιεροῦν ὡς ἅγια, τὰ φύσει βέβηλα χαὶ 

ἀνίερα ἐξ αὑτῶν. ἀρ᾽ οὖν οὐχ εἰχότως ἐπισεμνυνόμενης ὁ προφήτης 170 

50 λόγος, ὄνομα Μωυσῆς, ἐρεῖ. ομνησϑήσῃ πᾶσαν τὴν ὁδὸν ἣν ἤγαγέ σε 

χύριος ὁ ϑεὸς ἐν ἐρήμῳ, ὅπως ἂν χαχώσῃ σε χαὶ ἐχπειράσῃ σε χαὶ 

Ρ. 544. Μ. διαγνωσθῇ τὰ ἐν χαρδία σου, εἰ φυλάξεις ἐντολὰς αὐτοῦ ἣ [ οὔ χαὶ 

ἐχάχωσέ σε χαὶ ἐλιμαγχόνησέ σε χαὶ ἐψώμισέ σε τὸ μάννα, ὃ οὐχ 

ἤδεισαν οἵ πατέρες σου, ἵνα ἀναγγείλῃ σοι, ὅτι οὐχ ἐπ᾿ ἄρτῳ μόνῳ 

25 ζήσεται ὁ ἀνϑρωπος, ἀλλ᾽ ἐν παντὶ ῥήματι ἐχπορευομένῳ διὰ στύματος 

1 τῆς ἐρήμης ΜΗ’ Ε΄: τοῖς ἐρήμοις Δ, τῆς ἐρημίας (ΕἸ Η3 Ἰ. 2 ἀναποδεχό- 

μενοι Εὶ 4 δίψαν ςοπίοῖο ὑΐγος 560]. Μαπρ,, ρΡοβὶ ῥῖγος διά. ὕπνον (Ν᾽ 
δηλοῦσϑαι ἃ ὅ φιλὸς Η2: Ψιλὸν ςοίοτί, 40ὺ βεγυδίο ἰοῦ. βογι. τὸ πονεῖν 

1 ὃ δπὶε γλυχὺς δα. Η 8 γλυχὺς ( "1 ἐπιλάβη (ἱ ἢ ὠφελείᾳ 
οτῃ. {(ἰ 12 νουϑετημένη ( [ὃ προτέταχται (ἱ 14. προτεϑῆναι 

15. 16 καὶ χαλοῦνται -- μέλι πρὸς ἴῃ τς. ΗΞ 10 ροβὶ μέλι δβάἀἀ. μὴ ἡ βωμῳ] 

ϑεῶ (1 11 τὸ οὰ. ΜᾺ 19 αὑτῶν ΗΞ; αὐτῶν σοίοτὶ ὁ προφήτης οι. Μ, 

ὁ προφητιχὸς .Μ5, Ρδτ. ἤθρ." (Δ ηρ.) 90 Μωσῆς οοὐ. Ν 21 ἐχπεράση ἡ 
τότ σὲ ΟΝ: οὐ. ΜΔΠ 22 ἐγχάρδια ΠΟΘῈΝ εἰ] χαὶ Ν ΦὩ, 28 ἢ οὔ" 
χαὶ ΘΟ ΠΧΧ (εἴ, ΙΘ΄. δἰΠορσ. ΠῚ ἢ 114.) βογίρβὶ : ἢ οὐχ εοια, 23. αἱτογαιη σε ὁπ. Μ 

τὸ] χαὶ τὸ (ἱ 25 ὁ ΠΟΘΕΝ: οὐ. ΜΔΗ ἄνϑρωπος) ἀνὴρ Ν 

19 ---ἸΌ08,6 Ν᾽ (0]. 150; ἄρα οὖν οὖχ --- παραδείτου. 



108 ΡΗΙΜΟΝΙΒ 

"1| ϑεοῦ “ (θουί. 8,2. 3); τίς οὖν οὕτως ἀνόσιός ἐστιν, ὡς ὑπολαβεῖν 

χαχωτὴν τὸν ϑεὸν χαὶ λιμόν, οἴχτιστον ὄλεθρον, ἐπάγοντα τοῖς ἄνευ 

τροφῆς ζῆν μὴ δυναμένοις: ἀγαθὸς γὰρ χαὶ ἀγαϑῶν αἴτιος, εὐεργέτης, 

σωτήρ, τροφεύς, πλουτοφύρος, μεγαλόδωρος, χαχίαν ὅρων ἱερῶν ἀπελης 

λαχώς: οὕτω 1ὰρ τὰ τῆς ἄχϑη, τόν τε ᾿Αδὰμ χαὶ Καιν, ἐφυγάδευσεν ὃ 

1712 ἐχ τοῦ παραδείσου. μὴ παραγώμεθα οὖν ταῖς φωναῖς, ἀλλὰ τὰ δι᾿ 

ὑπονοιῶν σημαινόμενα σχυπῶμεν χαὶ λέγωμεν, ὅτι τὸ μὲν «ἐχάχωσε“ 

ἴσων ἐστὶ τῷ ἐπαίδευσε χαὶ ἐνουθέτησΞ χαὶ ἐσωφρόνισε, τὸ ὃὲ λιμῷ 

παρέβαλεν“ οὐ σιτίων χαὶ ποτῶν εἰργάσατο ἔνδειαν, ἀλλ᾽ ἡδονῶν χαὶ 

ἐπιϑυμιῶν φόβων τε χαὶ λύπης χαὶ ἀδιχημάτων χαὶ συνόλως ἁπάντων 10 

113 ὅσα ἣ χαχιῶν ἐστιν ἢ παϑῶν ἔργα. μαρτυρεῖ ὃὲ τὸ ἐπιλεγόμενον 

ἑξῆς" οἐψώμισέ σε τὸ μάννα.“ ἀρά 1: τὸν τὴν ἄπονον χαὶ ἀταλαί- 

πωρὸν τροφὴν δίχα σπουδῆς τῶν ἀνθρώπων οὐχ ἐχ τῆς, ὡς ἔϑος, 

ἀναδοϑεῖσαν, ἀπ᾿ οὐρανοῦ δέ, τεράστιον ἔργον, ἐπ᾽ εὐεργεσίᾳ τῶν 

χρησομένων παρασχόμενον ἄξιον λέγειν λιμοῦ χαὶ χαχώσεως ἣ τοὐναν- 15 

[14 τίον εὐθηνίας χαὶ εὐετηρίας ἀδείας τε χαὶ εὐνομίας αἴτιον; ἀλλ᾽ οἵ 

πολλοὶ χαὶ ἀγελαῖοι νομίζουσι τοὺς λόγοις θείοις τρεφομένους ἀϑλίως 

χαὶ ταλαιπώρως ζῆν --- ἄγευστοι γάρ εἰσι τοῦ παντρύφου γεύματος 

σοφίας ---, οἱ δ᾽ (ἐν) ταῖς εὐπαϑείχις χαὶ εὐφροσύναις λελήϑασι διά- 

170 οντες. (31.) οὕτω τοίνυν ἢ ποιὰ χάχωσις ὠφέλιμόν ἐστιν, ὥστε χαὶ Ὁ 

τὸ ταπεινότατον αὐτῆς, ἢ δουλεία, μέγα ἀγαθὸν νενόμισται, χαὶ ταύτην 

ηὔξατό τις ἐν ταῖς ἱεραῖς ἀναγραφαῖς πατὴρ υἱῷ, τῷ ἄφρονι Ἠσαῦ ὁ 

110 ἄριστος ᾿Ισαάχ. εἶπε γάρ που’ ,ἐπὶ μαχαίρᾳ σου ζήσεις, χαὶ τῷ 

ἀδελφῷ σου δουλεύσεις“ (θη. 21,40), λυσιτελέστατον χρίνων τῷ πό- 

λεμὴν ἀντ᾽ εἰρήνης αἱρουμένῳ χαὶ ὥσπερ ἐν μάχαις ὁπλοφοροῦντι διὰ 55 

τὴν ἐν τῇ ψυχῇ στάσιν χαὶ ταραχὴν ὑπηχύῳ γενέσϑαι χαὶ δουλεῦσαι 

Ι μοβὶ ϑεοῦ Δἀ64. ζήσεται ΟἘΝ ὥστε (ΕΝ, ὃς ἃ 2 χαχωτὴν ἴῃ τᾶβ. ΗΞ 

χαὶ νἱὰ. 560], ὦ ἀγαϑὸς) ἀγαθῶν Εὶ 4 πλουτοφύρος (ΕἸ ἮΝ: ὁα. ΜΆΑΉΠ, 

ὃ οὗτος οοπί. ΟὐἸπ Καιν] Εὔαν οὐοηϊ, Νδῃσ, 0 παραδείσου] παιδός 

σου ἡ παραιτώμεϑα (ΤΕ τῆς φωνῆς ἡ ἴ λέγομεν ΑΗ! 

ἐχάχωσεν ᾿ὶ ὃ ἐστὶ οι. 1 τῷ} τὸ ἃ ἐξεπαίδευσε ΤΌΓιι. 
τὸ] τῷ Π' 10 φόβου ν ἀπαντώντων Η!, ἁπάντων τῶν ἢ13 11 χα- 

χῶν 1] ἢ παϑῶν ἐστιν ἴγαπεροβ, (ΤΕ 12 τὸν τὴν] τὸν Π’, τὴν 

Ηἷν 18 γρησομένων (όὀμβρηϑεῖσαν» παρασχόμενον) νον 6 ὁοττ, Η΄, παρεχόμενον ὁοπῃὶ. 

Μίαηρ. 10 εὐσϑενίας Εἰ, εὐϑηνείας ἢ ἰδίας ἃ τε οἵ. ἀα 

χαὶ] τὰς ἡ αἴτιον] ἄρτον ὁοηὶ. δίδυσ. ι1 τοὺς} τοῖς λόγους 

ϑείοις Δ, ϑείοις λόγοις ἢ 1 ὃ᾽ ἐν τ δὲ ἐοὐά., ὃ᾽ {ἐν μέσαις) σοπίοϊο 

εὐπλοίαις (ΠΕῚ,3 20. οὕτω] οὐ Μ, οὗ ἃ 22 τῷ υἱῷ καὶ Ἦσαῦ 

Μ: Ἡσαῦ εοἰοεὶ 
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1ὸ 
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χαὶ ἐπιτάγμασιν, ἅττ᾽ ἄν ὁ σωφροσύνης ἐραστὴς ἐπιχελεύσῃ, πᾶσι πει- 

ϑαρχεῖν. ἐνθένδέ μοι δηχεῖ τις τῶν φοιτητῶν Μωυσέως, ὄνημα εἰρη- 

νγιχής, ὃς πατρίῳ γλώττῃ Σαλημὼν χαλεῖται, φάναι" ,,παιδείας ϑεοῦ, 

υἱέ, μὴ ὀλιγώρει,. χαὶ μὴ ἐχλύηυ ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐλεγχόμενος" ὃν γὰρ 

ἀγαπὰ χύριος ἐλέγχει, μαστιγοῖ δὲ πάντα υἱὸν ὃν παραδέχεται" (Ῥίον. 

5,11. 12). οὕτως ἄρα ἢ ἐπίπληξις χαὶ νουϑεσία χαλὸν νενόμισται, 

Ι ὥστε δι᾽ αὐτῆς ἢ πρὸς ϑεὸν ὁμολογία συγγένεια τίνεται. τί τὰρ οἱ- 

χειύτερον υἱῷ πατρὸς ἢ υἱοῦ πατρί; ἀλλ᾽ ἵνα μὴ λόγον ἐχ λόγου 

συνείροντες μηχύνειν δοχῶμεν, ἐναργεστάτην δίχα τῶν εἰρημένων πίστιν 

παρεξόμεθα τοῦ τὴν ποιὰν χάχωσιν ἀρετῆς ἔργον εἶναι" νόμος γάρ ἐστι 

τοιοῦτος" πᾶσαν χήραν χαὶ ὀρφανὸν οὐ χαχώσετε" ἐὰν δὲ χαχία χαχώ- 

σητε αὐτούς“ (ἔχοά. 22,22). τί λέγει; ἄρ᾽ ὑπό τινος ἔστιν ἄλλου χαχοῦ- 

σϑαι; εἰ γὰρ χαχίας ἔργα μόνης αἴ χαχώσεις, περιττὸν τὸ δμολογούμενον 

τράφειν, ὃ χαὶ δίχα προσϑήχης ἀνομολογηϑήσεται. φήσει δὲ πάντως" 

οἴδα χαὶ ὑπὸ ἀρετῆς ἐλεγχόμενον χαὶ ὑπὸ φρονήσεως παιδευόμενον, 

διήπερ οὐ πᾶδαν χάχωσιν ἐν αἰτίᾳ τίϑεμαι, ἀλλὰ τὴν μὲν διχαιοσύνης 

χαὶ νομοϑετιχῆς ἔργον οὖσαν --- ἐπιπλήξει γὰρ σωφρονίζει --- μάλιστα 

ϑαυμάζω, τὴν δὲ ἀφροσύνης χαὶ χαχίας. βλαβερὰν ὑπάρχουσαν, ἀπο- 

στρέφομαι χαὶ χαχίζω δεόντως. ὅταν οὖν τὴν "Δγαρ χαχουμένην ὑπὸ 

Σάρρα: ἀχούσῃς, μηδὲν τῶν ἐν ταῖς γυναιχείαις ζηλοτυπίαις εἰωϑότων 

τίνεσϑαι ὑπονοήσῃς" οὐ γὰρ περὶ γυναιχῶν ἐστιν ὃ λόγος, ἀλλὰ δια- 

νοιῶν, τῆς μὲν γυμναζημένης ἐν τοῖς προπαιδεύμασι, τῆς ὃδὲ τοὺς 

ἀρετῆς ἀϑλους διαϑλούσης. 

Ι ἄτ᾽ ΜῈῸῈ 2 Μωσέως σοιά, 9. γλώσση ΗΟΕ 
1 ὀλιγώρη (ὗ, ὠλιγώρει α 0 ὄντως ΠΕ ἄρα] ἐστὶν ΕῚ,3 
καλῶς (Ὁ 1 διὰ τῆς πρὸς (ἱ ἡμολογεῖται συγγένεια γίνεσθαι σοηϊοῖο 
ὁμολογίας {ἰ, ὁμολογία καὶ Μαῃψ. γένηται Δα 9 πίστει ἡ 10 πα- 

φεξώμεϑα ν τοῦ] τῷ Εὶ 11 χαχώσεται ἡ 11,12 χαχώση- 
ται ἃ 12 ἄρα Κὶ ἄλλου (ἢ καχίας) σοηίεῖϊο 14. ἀνωμολογηϑήσεται 
Η, ἂν ὁμολογήσητε (ΤῈ φησὶ (ΟΕ, φύσει 1 οἶδα 
ον. (ἰ ΡΟβὲ οἶδα «(ἰ(. τινὰ 

11 

3] 

10 τίϑημι μὸγ δυγόγθιν δίδηρ. 

109 

171 

180 

καὶ 

1ὰρ σωφρηνίζει] γλωσσοφρονίζει 20 τῆς Σάρρας (Ὁ ἀχούσῃς οἴη. α 

γενέσθαι Μ ὑπονοήσεις Υ 2, 28 τοῖς ἀρετῆς ἄϑλοις ἡ 22 φί- 
λώῶνος περὶ τῆς εἰς τὰ προπαιδεύματα συνόδου «ιὐβονγὶὴ (ὦ 

ὅ--ῷ Οἴει. Αἰεα. ϑίσοπι. 1 ἃ 29 ρ.235 ἔς: εὖ γοῦν εἴρηται" ται ποψαϊςνγ Ἰοοὰ58. Ῥτονογθ. 
ὁ ΡΙΝΙοπΘ βαπηρίαπ. (Ππ. 4 μηδὲ ργὸ χαὶ μή). 



ΦΙΛΩΝΟΣ 

ΠΕΡῚ ΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΕΥ̓ΡΕΣΕΩΣ 

] (1.)»} ,Καὶ ἐχάκωσεν αὐτὴν Σάρα, χαὶ ἀπέδρα ἀπὸ προσώπου 1 ρμ.540Ν. 

αὐτῆς. εὗρε δὲ αὐτὴν ἄγγελος χυρίου ἐπὶ τῆς πηγῆς τοῦ ὕδατος ἐν 

τῇ ἐρήμῳ, ἐπὶ τῆς πηγῆς ἐν τῇ ὁδῷ Σούρ. χαὶ εἶπεν αὐτῇ ὁ ἄγγελος 

χυρίου: παιδίσχη Σάρας, πόϑεν ἔρχῃ, χαὶ ποῦ πορεύῃ; χαὶ εἶπεν" 

ἀπὸ προσώπου Σάρας τῆς χυρίας μου ἐγὼ ἀπηδιδράσχω. εἶπε δὲ αὐτῇ ὃ 

ὃ ἄγγελος χυρίου: ἀποστράφηϑι πρὸς τὴν χυρίαν σου χαὶ ταπεινώϑητι 

ὑπὸ τὰς χεῖρας αὐτῆς. χαὶ εἶπεν αὐτῇ ὁ ἄγγελος χυρίου" (ἰδοὺ) σὺ ἐν 

γαστρὶ ἔχεις, χαὶ τέξῃ υἱόν, χαὶ χαλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ισμαήλ, ὅτι 

ἐπήχουσε χύριος τῇ ταπεινώσει σου. οὗτος ἔσται ἀγροῖχος ἄνθρωπος" 

αἱ χεῖρες αὐτοῦ ἐπὶ πάντας χαὶ αἱ χεῖρες πάντων ἐπ᾽ αὐτόν (ἄθη. 10, ΄ὸ 

 6--͵ΤΞ, οπι. 10).“. εἰρηχότες ἐν τῷ προτέρῳ τὰ πρέποντα περὶ τῶν 

προπαιδευμάτων χαὶ περὶ χαχώσεως, ἑξῆς τὸν περὶ φυγάδων ἀναγρά- 

ψομεν τόπον. μέμνηται γὰρ πολλαχοῦ τῶν ἀποδιδρασχόντων, χαϑάπερ 

χαὶ νῦν φάσχων ἐπὶ τῆς “Λγαρ, ὅτι χαχωϑεῖσα ἀπέδρα ἀπὸ προσώπου 

ἃ τῆς χυρίας “. αἰτίας οὖν ἔγωγε τρεῖς εἶναι νομίζω φυγῆς, μῖσος, φόβον, 15 

αἰδῶ. μίσει μὲν οὖν χαὶ γυναῖχες ἀνὸρας χαὶ ἀνῆρες γυναῖχας ἀπολεί- 

πουσι, φόβῳ δὲ τοὺς γονεῖς παῖδες χαὶ δεσπότας οἰχέται, αἰδοῖ δὲ τοὺς 

ἑταίρους, ὁπότε μὴ χαϑ᾽ ἡδονήν τι πράξειαν αὐτοῖς, οἱ φίλοι: ἤδη δὲ 

Φίλωνος. ..«. εὑρέσεως (ἰ, περὶ φυγάδων ἢ Ι Σάρα Π: Σάρρα (ἱ 
τοῦ προσώπου ν ὦ ἐν) τῆς ἐν ν ὁδῷ οὁπι. (ἰ 4. ( ̓Αγὰρ) παιδίσχη ὃΧ 

υΧΧ εὐ ᾳυδοβι. ἰὼ ὅδη. ΠῚ ὃ 38 οουίοῖο Σάρας 11: Σάρρας ἢ Σάρας ἢ: 

Σάρρας (ἃ 1 ἰδοὺ ἐχ ὃ 204. οἱ 11 Χ }Χ αἰἰαϊαὶ 8 τέξεις Υ 8. ὃ. ὅτι --- σοῦ 
οῃ. ἢ 11 προτέρῳ (βιβλίῳ, εοπΐεῖο 12. 19 ἀναγράψωμεν οοπίοϊο 

12 ὁ ἱερὸς λόγος δά! νὰ Μαηρ. 18 οἱ φίλοι αὐτοῖς Η, 564 β΄, α' 5. 5. 
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χαὶ πατέρας οἶδα διὰ τὸ ἁβροδίαιτον αὐστηρὸν χαὶ φιλόσοφον βίον 

παίδων ἐχτραπομένους χαὶ δι᾿ αἰδῶ τὸν ἀγρὸν πρὸ τῆς πόλεως οἰχεῖν 

ἑλομένους. τῶν τριῶν τούτων αἰτιῶν ἔστιν εὑρεῖν ἐν ταῖς ἱεραῖς γραφαῖς 4 

ὑπομνήματα. ὃ γοῦν ἀσχητὴς ᾿Ιαχὼβ μίσει μὲν τὸν πενθερὸν Λάβαν, 

Ρ. 541 Μ. φόβῳ δὲ τὸν ἀδελφὸν Ἠσαῦ | ἀποδιδράσχει, ὡς αὐτίχα παραστήσομεν. 

6. ἢ δ᾽ Αγαρ ἀπαλλάττεται δι᾽ αἰδῶ: σημεῖον δὲ τὸ ὑπαντᾶν αὐτῇ ὃ 

ἄγγελον, ϑεῖον λόγον, ἃ χρὴ παραινέσοντα χαὶ ὑφηγησόμενον ἐπανόδου 

τῆς εἰς τὸν δεσποίνης οἴχον, ὃς χαὶ ϑαρσύνων φησίν. ,ἐπήχουσε χύριος 

τῇ ταπεινώσει σου“ (ὕφη. 16,11), ἣν οὔτε διὰ φόβον ἔσχες οὔτε διὰ 

10 μῖσος --- τὸ μὲν γὰρ ἀγεννοῦς, τὸ δὲ φιλαπεχϑήμονος πάϑος ψυχῆς ---; 

ἀλλ ἕνεχα τοῦ σωφροσύνης ἀπειχονίσματος, αἰδοῦς. εἰχὸς γὰρ ἦν, εἰ 6 

διὰ φόβον ἀπεδίδρασχε, τῇ τὸν φόβον ἐπανατειναμένῃ παρηγορῆσαι 

πραυπαϑεῖν: τηνιχαῦτα Ἰὰρ ἀσφαλὲς ἦν ἐπανέρχεσθαι τῇ φυγούσῃ, 

πρότερον δ᾽ οὔ. ἀλλὰ τῇ μὲν οὐδεὶς προεντυγχάνει ἅτε ἐξευμενισϑείσῃ 

ιὉ δι᾿ ἑαυτῆς, τὴν δὲ ὁ δι᾿ εὔνοιαν φίλος ὁμοῦ χαὶ σύμβουλος ἔλεγχος 

διδάσχει μὴ αἰδεῖσϑαι μόνον, ἀλλὰ χαὶ εὐτολμίᾳ χρῆσθαι: ἥμισυ γὰρ 

ἀρετῆς εἶναι τὴν δίχα τοῦ ϑαρρεῖν αἰδῶ. 

“1 2.) Τοὺς μὲν οὖν ἀχριβεστέρους χαραχτῆρας ὁ ἑξῆς μηνύσει 
΄ α » ᾿ς -} ᾿ ᾿ ΄ ," ἢ ν , 4 ᾿ - 

λόγος. ἐπανιτέον δ᾽ ἐπὶ τὰ προταϑέντα χεφάλαια χαὶ ἀρχτέον ἀπὸ τῶν 

90 μίσους χάριν ἀποδιδρασχόντων. ,ἔχρυψε“ γάρ φησιν , ᾿Ιαχὼβ Λάβαν 

τὸν Σύρον, τοῦ μὴ ἀπαγγεῖλαι αὐτῷ ὅτι ἀποδιδράσχει, χαὶ ἀπέδρα 

αὐτὸς χαὶ τὰ αὐτοῦ πάντα “ ((ἀοῃ. 31,20. 21)» τίς οὖν αἰτίχ τοῦ 8 

μίσους: ποϑεῖς γὰρ ἴσως δὴ τοῦτο μαθεῖν. εἰσί τινες οἱ τὴν ἄποιον 

χαὶ ἀνείδεον χαὶ ἀσχημάτιστον οὐσίαν ϑεηπλαστοῦντες, τὸ χινοῦν αἴτιον 
"ν " ν ν - -» ἢ - Ὡ “ 9 ΄ ΝΗ 

35 οὔτε εἰδότες ηὖτε παρὰ τῶν εἰδότων μαϑεῖν σπουδάσαντες, ἀγνοίᾳ δὲ 

χαὶ ἀμαϑίᾳ χεχρημένοι τηῦ χαλλίστου μαϑήματος, οὗ πρώτου χαὶ μόνου 

τὴν ἐπιστήμην ἐχπονεῖν ἦν ἀναγχαῖον. ὁ Λάβαν τοῦ γένους ἐστὶ τούτου: 9 

Ὁ Ἤσαῦ ("} παραστήσομεν βογίρμ5ῖ: παραστήσομαι σοπά, ἢ ϑεῖον 

λόγον εχ ϑείων λόγων σοτγ, Η ἃ γρὴ] ἄχρι (ὦ 8. δεσπότην Η 

11. 13 ἦν εἰ --- φόβον δὐά, ἴῃ πὰρ. Η 12. ἐπανατειναμένην τη, 13. πραῦπα- 

ϑεῖν οοηὶ. Μδῃν. 1 ὁ δι᾽ εὔνοιαν) διάνοιαν (ἰ φίλος ὁμοῦ (1: ὁμοῦ 

φῦος Η 1 μόνον] μέν οοπϊ. Νηρ, εὐτολμίας (ἰ 19 δὲ ἢ 

προταϑέντα δίαησ,: προτεϑέντα οοἠὰ, 21 τοῦ] τὸ ( Ὁ τοῦτο Τυγη.: τι τοῦ 

ἐοδά., τι {περὶ τούγτου σοπίεῖϊο, τιζνα) τούζτου» Ἄοορὶ, Οοἰη 24. οὐσίαν] ὕλην 

σοηΐ. Μαην. κινοῦν] τῶν γινομένων οοηϊ. Μαηρ. 2 ἰδόντες (ἱ 

ἰδόντων (ἱ 

21 Ξηῳ. εἵ. Οτῖρ, (σηῖγα (οἰξασι ΓΝ 43. μ. δ80. 
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τὴν γὰρ ἄσημον αὐτῷ ποίμνην οἱ χρησμοὶ προσνέμουσιν ((6η. 90),42}" 

ἄσημος δὲ ἐν μὲν τοῖς ὅλοις ἢ ἄποιος ὕλη, ἐν ἀνθρώποις δὲ ἢ ἀμαϑὴς 

10 ψυχὴ καὶ ἀπαιδαγώγητος. ἕτεροι δ᾽ εἰσὶ τῆς ἀμείνονος μοίρας, οἷ νοῦν 

ἔφασαν ἐλϑόντα πάντα διαχοσμῆσαι, τὴν ἐξ ὀχλοχρατίας ἐν τοῖς οὖσιν 

ἀταξίαν εἰς ἀρχῆς νομίμου, βασιλείας, τάξιν ἀγαγόντα. τοῦ ϑιάσου ὅ 

τούτου χορευτὴς ᾿Ιαχώβ ἐστιν, ὃς ἐπιστατεῖ τῆς ἐπισήμου ποιχίλης 

ἀγέλης" ἐπίσημον δὲ πάλιν χαὶ ποιχίλον ἐν μὲν τοῖς ὅλοις τὸ εἶδος, ἐν 

ἢ δὲ ἀνθρώποις ἢ εὐπαίδευτος χαὶ φιλομαϑὴς διάνοια. πολλοῦ δὴ τοῦ 

φύσει χοινωνιχοῦ σπάσας ὁ ἐπίσημος χαὶ μοναρχίας ἀληϑοῦς ἑταῖρος 

ἔρχεται πρὸς τὸν ἄσημον, ὑλιχὰς μέν, ὡς εἶπον ἤδη, ϑεοπλαστοῦντα 10 

ἡγεμονίας, ἔξω δὲ τούτων δραστήριον μηδεμίαν νομίζοντα, διδάξων ὅτι 

12 οὐχ ὀρϑογνωμονεῖ. γέγονέ τε γὰρ ὃ χύσμος χαὶ πάντως ὑπ᾽ αἰτίου τινὸς 

γέγονεν" ὁ δὲ τοῦ ποιοῦντος λόγος αὐτός ἐστιν ἢ σφραγίς, ἡ τῶν ὄντων 

ἔχαστον μεμόρφωται" παρὸ χαὶ τέλειον | τοῖς γινομένοις ἐξ ἀρχῆς παρα- Ρ. 518 Μ. 

18. χολουϑεῖ τὸ εἶδος, ἅτε ἐχμαγεῖον χαὶ εἰχὼν τελείου λόγου. τὸ γὰρ γε- ιτὉ 

νήμενον ζῷον ἀτελὲς μέν ἐστι τῷ ποσῷ --- μάρτυρες δὲ αἱ χαϑ' ἡλιχίαν 

ἐχάστην παραυξήσεις ---, τέλειον δὲ τῷ ποιῷ μένει Ἰὰρ ἢ αὐτὴ 

ποιότης ἅτε ἀπὸ μένοντος ἐχμαγεῖσα χαὶ μηδαμῇ τρεπομένου ϑείου λόγου. 

Ι4 (3.) ὁρῶν δ᾽ ὅτι πρὸς μάϑησιν χαὶ νόμιμην ἐπιστασίαν χεχώφωται, 

δρασμὸν εἰχότως βουλεύεται" δέδις γάρ, μὴ πρὸς τῷ μηδὲν ἰσχῦσαι 20 

ὀνῆσαι ἔτι χαὶ ζημιωθῇ. βλαβεραὶ γὰρ αἱ μετὰ ἀνηήτων συνουσίαι, χαὶ 

ἄχουσα πολλάχις ἢ ψυχὴ τῆς ἐχείνων φρενοβλαβείας ἀπομάττεται τὰ 

εἴδωλα " χαὶ ὄντως ἐστὶν ἐχϑρὸν φύσει παιδεία ἀπαιδευσία χαὶ φιλοπο- 

18 νία ἀμελετησίλ. παρὸ χαὶ φωνὴν αἱ ἀσχητιχαὶ δυνάμεις ἀφεῖσαι χεχρά- 

1 οἱ Μαηρ,: οὗ οσοὐά, ἢ ἀπαίδευτος σοηΐοῖο 4 ὀγλοκρατίας ΒοτΙρ5ὶ: ὀχλοχρασίας σοι. 

Ὁ (καὶν ποιχίλης ὁομϊοῖο Ἴ ὅλοις} ὑλιχοῖς οομὶ, Μαπῃρ, 8 δὲ Μαημ. ΡΟΓ ΘΥΓΌΓΟΠΙ 

11 ἡγεμονίας) οὐσίας σοπίοῖο μηδαμῇ σοηΐ, (δπ 12 ὀρϑογνωμεῖ ν γέγονέ 

τε (ἐ: γεγένηται ἢ 14. παρ᾽ ὃν Μδηρ. 18 ἐχμαχϑεῖσα Η 19 νόμιμον Μδηφ.: 

μόνιμον ἑοὐά, 20 τῷ] τὸ Τυτη. 223 τῆς (Ἢ: ταῖς [,} Τ᾿ Γη. φρενοβλαβίας 

ἃ, φρενοβλαβείαις Τιιγη. 2. ρμοβὶ χαὶ γὰβ. ἢ 24 ἀφιεῖσαι τοηλοῖο 

2. ΑἈπαχδρόγαθ: ν᾿, [αϑτὶ, Ὀίορ. ΠΠ 6: Ζ6]16γ, ΡΊο5., στ. Τρ. 9929, 21---25. ὉΡ 

[οἹ. 2391 ΠῈ [ο]. 201. ὉΝ ρ. 0923. Απίομίβ Μο πβα 11 Ὁ ἐο]. 1095 ἰδογρίθβ. μ. 17,1} 

Βοῖβ5. {(Πδυγὶ ΥἹΙ 1 [0]. 91.) Φίλωνος : βλαβεραὶ τῶν ἀνοήτων αἱ συνουσία: --- εἴδωλα (αἱ 
τῶν ἀνοήτων ὮὃΡ ὮΝ). 21---9 4. Ανιῦτοβ. ἐρίει. 97,8: ποχίαρ βιιπὶ ΐτῃ οοη- 
ΥΘΓΒΒΙΪΟΠ6Β. οὕ πὰ ̓ Π5} Ρ᾽ ΠΕ 8 οἵ Ἰυβοία πὶ βοῦτίαιη πιοπίθιη ἂς ἀἰθοο]ϊογαπὶ... . ἔγραυθηΐοῦ 

δπἷπὶ δοοίαἶτς αὐ 418. σοπίγα Ὀγοροβίςαπι βατῃ.. .. ἕασο ᾿πβὶρ᾽ ὁπίϊδο σοϊογθίαν, τηϑυ ο06 

ἙΟὨ Γβεδθ ἰδὲ βύυμῇ οἱ τορυρπαηίοβ ἀἰποὶ ρ] ηα. αἰαθ. ᾿ηΒο θηιία, 

34-- 3.18 ἐδία, 7: 1ϑἰὰ οἱ δοιοι, ἀπ Ἰαθονίοβα, δἰίθγα δ βρίγδεϊο (ογί δ, τοίαρ᾽η 68. πο 
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Ἴασι τὰς αἰτίας τοῦ μίσους παραδιηγούμεναι" «αἡ ἔστιν ἡμῖν ἔτι μερὶς 

ἢ χληρηνημία ἐν τῷ οἴχῳ τοῦ πατρὸς ἡμῶν; οὖχ ὡς ἀλλότριαι λελο- 

γίσμεϑα αὐτῷ; πέπραχε Ἰὰρ ἡμᾶς χαὶ χατέφαγε χαταβρώσει τὸ ἀργύ- 

ρὴν Ἡμῶν. πᾶς ὃ πλοῦτος χαὶ ἣ δόξα. ἣν ἀφείλετο ὃ θεὸς τοῦ 

ὅ πατρὸς ἡμῶν, ἡμῖν ἔσται χαὶ τοῖς τέχνοις ἡμῶν “ (ἄϑθη. 31,14---16). 
ἐλεύϑεραι γὰρ χαὶ τοῖς ὀνόμασι χαὶ τοῖς ἐνθυμήμασιν οὐδένα τῶν ἀφρόνων 10 ρ Ἷ μ μη: 

νημίζουσι πλούσιον ἢ ἔνδοξον εἶναι, πάντας δ᾽, ὡς ἔπος εἰπεῖν, ἀδόξους 

χαὶ πένητας, χἂν βασιλέων πολυχρύσων τύχας ὑπερβάλλωσιν. οὐ γάρ 
- - , .] ᾿ ᾿᾽ , - "» Ἂᾧ ᾿ φασι τὸν πλοῦτον τοῦ πατρός, ἀλλὰ τὸν ἀφαιρεθέντα πλοῦτον, οὐδὲ τὴν 

10 ἐχείνου δήξαν, ἀλλὰ τὴν ἀφαιρεϑεῖσαν αὐτοῦ δόξαν σχήσειν. ἐστέρηται 17 
ἊΣ ΄ - - ᾿- ἢ “- ρ», ὶ "τ », ΡΟ 4 ΟΝ ο Ὡ Α 

ὃ᾽ ὃ φαῦλος τοῦ ἀληϑινοῦ πλούτου χαὶ τῆς ἀψευδηῦς εὐδοξίας" τὰ γὰρ 

ἀγαϑὰ ταῦτα φρύνησις χαὶ σωφροσύνη χαὶ αἱ συγγενεῖς περιποιοῦσι δια- 

ϑέσεις, ὧν αἵ φιλάρετοι ψυχαὶ χληρονομοῦσιν. οὐχοῦν οὐ τὰ προσόντα 15 Φ . 0 " . , πρὶ 

τῷ μοχϑηρῷ, τὰ δ᾽ ὧν ἐχεῖνος ἐστέρηται περιουσία χαὶ εὔχλεια τοῖς 

10 ἀστείοις ἐστίν ἐστέρηται δὲ ἀρετῶν, αἵ δὴ χτήματα τῶνδε γεγόνασιν, 

2 ἢ βογρβὶ (ϑἷς ΠΧ ΧΟ οἱ αὐ5. τοῦ, εἶν, δου. ὃ 44): χαὶ οοὐά, ἀλλότριαι Βοτίρϑὶ: 

ἀλλότριοι σοὐ ας σοπαΐθα βου ρίιγα αἱ ἀλλότριαι οε56. νἱἀοίαγ: εἷς δὰ Πἰη, ῶ ὥὩ, ὃ λε- 

λόγισϑε σοττ, 6χ λελύγισϑαι ΠΗ, λελύγιστε [, 4 πάντα τὸν πλοῦτον χαὶ τὴν δύξαν 

ἐχ ΠΧΧ οἱ 8 Τὸ δσοπίεῖο Ὁ ἐλεύϑεροι ν γὰρ ζχαὶ πλούσια) ὁχ Αἰαῦτοϑ. 

σοῃίοῖο ὀνόμασι] γένεσι σοηὶ, Ναπρ, 9. ἀφαιρεϑέντα ζαὐτοῦ» ἐοηϊοῖο 

19. ὧν] ἃ νοὶ χληρονόμοι εἰσίν οοηΐ, δίαηρ. 1 δ᾽ ἢ (ἃ τῶνδε (ἰ: 
αὑτῶν Η 

σοποεῖβ πϑοθββι πἀϊ ποίη, 80] ποτα αἰδογοραπίϊαπι, οἰ τἰγὶ χογοῖ εἶ [ᾷσο Ὁ ΒΘΓΠΊΟΠΘ 

οἀοοίαρ δεβοηΐ, αὐοὰ νϑ ϊοῦ εἰϊποούογο, αὐ Πᾶθαη οἱ ἢ] ϊοσγαην οἷπα ἑαυ ἀΐδια ἀβο! τοὶ 

δἰψαθ ᾿σηιϑυίαπι, τοΑροπιίθγηη!: παιηαιϊα οδὲ πο 5 ροτεϊο δὺΐ πογοα 8. ἴπ 

ἄοπιο μαΐγὶ 5 ποβίγι ποη 8 σι ΔΙ θη 86 ἀοβεϊηδιη αν οἷ ἢ νϑπάϊ αἰ! 6 πὶ πὶ 

ποὸβ5 οἱ ἀενογαυῖ ργϑίϊ πὶ ἢ οϑίγιι πη. δοῦθ. ργϊμηιη υἷα ἱσπᾶναβ οἱ ἴην τι 

ἰαδοτίοβδαν οἱ αἰδοῖ ρ!ηαθ ἐθπασθι) ΑἸΪθπαΐ ἃ 586... ὦ πὰπὺ δυδίδιμυβ, ἀυοποθο 086 

παϊνοί υἱγίωβ, ποὴ δαθοδὲ ἱρπανία. αἰππὶ δϑηΐπι: οὐ δ85 αἰνιτῖαθ οἱ σ]οτγία, απ δ 

τὰ} 68 ρμαίτὶ ποβίτγο, ποῦὶβ οτγἰ οὐ {ΠΠῚῚ Ὶ 5 ποβεγὶ 5. τηϑτῦϊο ἀθ0 ἈΓΌΪΙΓΟ 
ἀϊσαηί οὐβθ βυθίαία, απΐα ἰρθθ 681 80οῖοῦ ὈΘΠΌΤΠΙΏ., ΟὨΪΠ5 ρσγδιΐα ἰσπᾶνὶ ΘΧΏΘΠΠΓΟΤΙ 

αμΐα ἀφοογοῖη πογοά τα }5 ἀἰνίηδο σᾶρογο ἰργοδὶ αἴχιο ἱπῆτγπιὶ πὸ αυθαηξ, βδασοραὶ! 

δπίσηι ἱπίθηΐ8 οἵ βρ γῇ ἴῃ 86. ἔογιβ ΒΔ ΌΘΏΒ, ῦ-- 8. ἰδία. 7: ἀθπίαιθ αυδβὶ 

αν 165. δὲ ἰθογαθ πὸπ οαϊ αἰνὶ θη, 56 οροπίθιῃ ἀγο γαδαπίαγ, οὐμπὶβ ΘηἶπΠῚ| ὈΟΘΏΒΓΙΠῚ 

οὐ ΠΙθογαΠ]πΔ σΟΏΒΟΥΒ αἰβοὶ ρ ματι ποιηΐηθῖη ἐπὶ ρ᾽οητίατα. εἰν δῦ ρυΐδί, 56 ἱπόρϑιι 

αἴσῃ οροπιτῃ, ἀθἰθοί τ ἀποηιῖο, οἰβὶ γοσα! υι5. αἰ γ}1}}8 ΔΡΤαδὲ δὲ δα ρογθι5. ἀῦγο βυϑι 

ἰασίοι ροϊοπείαια (οὐ, εἰέανι 9). ερΐει, ἡδιδτ αἰΐογ ἀοβρίοἴθηβ δηΐπο βασιλέων τὰς ποηλυ- 

χρύσηυς τύχας ᾿πηρογία!οθαιιθ σάχηβ. .. οἵ, Νιαμείς ἐγασίῖο, σναες. [γἜ. ». ϑ0ὺ0 (αἀεεροία 
922). 

ῬΒ ουΐΒ ὀρόγα νοΐ, 111. 8 
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ἵνα χαὶ τὸ ἑτέρωϑι λεχϑὲν συνάδῃ" ο,τὰ βδελύγματα Αἰγύπτου ϑύσομεν 

χυρίῳ τῷ ϑεῷ “ (Εχοά. 8,206)" τέλεια γὰρ χαὶ ἄμωμα ἱεῤεῖα αἱ ἀρεταὶ 

χαὶ αἱ χατὰ ἀρετὰς πράξεις, ἃς τὸ φιλοπαϑὲς Αἰγύπτιον βδελύττεται 

19 σῶμα. χαϑάπερ 1ὰρ ἐνταῦϑα φυσιχῶς τὰ βέβηλα παρ᾽ Αἰγυπτίοις ἱερὰ 
᾿ - ᾿ - ᾿ 4 , ὴ "νυ ᾿ 

παρὰ τοῖς ὀξὺ χαϑορῶσι λέγεται χαὶ πάντα ϑύεται, τὸν αὐτὸν τρόπον 5 

χαὶ ὧν ἐστέρηται χαὶ ἀφύρηται πᾶς ἄφρων, τούτων χληρονόμος ἔσται 

ὃ χαλοχάγαϑίας ἑταῖρος" ταῦτα | δέ ἐστι δόξα ἀληϑὴς ἐπιστήμης ἀδια- ρ. 849 Ν. 

φοροῦσα χαὶ πλοῦτος οὐχ ὃ τυφλός, ἀλλ ὁ τῶν ὄντων ὀξυδερχέστατος, 

ὃς οὐδὲν παραδέχεται νόμισμα χίβδηλον. ἀλλ᾿ οὐδ᾽ ἄψυχον τὸ παράπαν, 

90 εἰ χαὶ δύχιμον εἴη. προσηχόντως οὖν ἀποδράσεται τὸν τῶν ϑείων ἀγαϑῶν 10 

ἀμέτοχον, ὃς χαὶ ἐν οἷς ἕτερον αἰτιᾶται διαβάλλων ἑαυτὸν λέληϑεν, 

ἐπειδὰν φῇ" εἰ ἀνήγγειλάς μοι, ἐξαπέστειλα ἂν σε“ (θη. 31, 217). 

αὐτὸ γὰρ τοῦτο φυγῆς ἦν ἄξιον, εἰ μυρίων δεσποτῶν δοῦλος ὥν, ἐπι- 
2] μορφάζων ἀρχὴν χαὶ ἡγεμονίαν, ἐλευϑερίαν ἄλλοις ἐχήρυττες. ἐγὼ δέ, 

φησί, τῆς ἐπ᾽ ἀρετὴν ἀγούσης δὸοῦ συνεργὸν ἄνθρωπον οὐχ ἔλαβον, 16 

1 σὺν αἰδοῖ (ὐ ((ογ!. συνάδοι 5.710.) ϑύσομεν (αἰ; ϑύσωμεν Η 4. βέβηλα 6: εἴδωλα 
Π, βδελύγματα εοπί. Μδῃρ. θ. χαὶ ὧν α (}ἴδηᾳ.): χαχιῶν ὧν Η (ὧν διά. Η5) 
ἀφήρητο ἐστιν Η 8 ἀλλ᾽ ὁ ΠΈἯ: ἀλλὰ (ΛΗ 9. ἄψυχον] ἄσημον οὐοηΐϊ. 

Μαηρ,., 864 ν. ὃ 10 10 τὸν] ὁ Η 5. Ἰΐη. τῶν] τὸν Η3 11 ἀμέτοχον ἰη 

ἀμέτοχος ὁοοττ. Η ἑταῖρον Ἡ! 12 ἐπειδὴ οχ ἐπειδὰν οοττ, ἢ ἔφη (ΠΗ 

ὥς, ὃ Αἰαηῦδγοβ, ἀε ἔισα καεοιυϊ 8,51: ὈσΠαπῚ ΘΗ ΠῚ βαρ 6. 5ϑογ ποίατη, Ὀθπα οδὲ ποβεϊα 

ἤάθ5. οἱ οἵπηΐβ υἱγίιβ. 9... Απιτοι. ερίει, 27.2,. ὃ: οἀὐδγαπὶ ογρὸ Αοργραὶὶ 

πητηδοι δία (υμέσ. ἰτητηο]αἴ8) βαογἥοϊα, ἰὰ δὲ ρογίθοϊα βία άΐα νἱγι αξυι οὲ ρίθμδ αἀἰδβοὶ- 

ΡΙΪηδ0. αυοὰ ογρὸ υἱτῖοϑὶ οὐδγαηΐ, Βο. ρα ὈΟΠῸΒ Ββἰῃοογαῃ ἃς μἷππι 6ὁ5ῖ. ΟΡτ5 Υἱγ- 

τ 118. ἀοἰοβίδίυν Ἰαυχυτγίοβαβ, πϑιυο τορι, Αοργρίϊα. δα οογρὰβ φαοα ἐΠΘοΘΌ γα 

ἀἢϊ σις, ανογβαίυγ. δηΐαιδο υἱγία 68, ΔΌΟΙΠαῖαγ ἱπηρογίπισι, γοίριὶε νἱγία τι αἰδοῖ ρ! ]π85 

οἱ οἵηπΐδ ορόγα, σιυ8θ δυϊυβαοαὶ! βαηὶ. αυδθ0 οὔρὸ Αοδρυριϊαβ γοίησιὶ. .., δᾶθς (ἃ 

Δρ θοίεγθ. . . 118 δυΐθιῃ ἀθο] ηᾶ, ἀα86 1} βοᾳισηίαγ δἴψυθ οἰ ρυηΐ, φαοηίδιῃ ἄπο 5[0ὶ 

ἰδία. σοπσταθγα ποὺ Ροββαηΐ, ργιάθηϊτία οἱ ἰηβὶ ρίοπεΐδ. ᾿ΐδαιθ βίσαΐ 18 αὰδο ἴῃ φυοάδῃι 

σθῆδα ρτγυ θη 89 δίᾳαο ἰπίοιηρογαηιίαθ βαηὶ δὐάϊοαὶ 86. ργαδδηϊία, αϑάϊοας ὁοπ- 

εἰηθηἰία, [18 Θογαῦ ΘΧΒΟΓΒ ΟΙΏΠΙΒ ἰΠΒ᾽ ρθη 5 οϑὲ αἴασαθ ἰὩσοπεΏθη8, αυδθ ἴῃ Ὀοπΐβ 

δίηυθ ἰὼ Ὠογράϊδὲθ βαρίθη 8 υἱγὶ δ ηΐ οἱ σοηε θη 8, 8---Τὸ ἰδία, δ: ποααᾶθ 

ΘΕΪπὶ δῦ {Πποβδῦτγι5 Βογθα 85 οβί. 7 μϑοιηΐα αὐ] θγα. 10. Ὀθπᾶ τηοηϑίϑ. 

12)--- 18,2 «πιῦτος, ἐρῖει. 27,11: δῖ δὰ πὰ ἢ 61 84858565, ἱπαυϊῖ, τα ἡ ἢ ἷν ὁπ 8586 6. ἴῃ 

αυο ῃγοῦίαϊ, αυἱά ἰαδίη. [ρογς : πὸ θὰ) ργοβθημπογοίαγ, πὸ ἀοάἀποσγοῖ, πὸ ἰΔ]}} οοτηϊ- 

ἰδίᾳ βιϊραίαβ ρτγοσθάθγοῖ. γῆ ααοὰ πιι!ξογατη ἀσηϊπογαη πληοὶρίο 86. βυθίσθγο 

πο ἀδθαϊξ, αὐ Ὁ 60 ἰδιπαῦδηη βοῦν αἶιβ ἀπο ἰθτοίυγ, ἀοίπάθ αυΐβ υἱγ Θχογοϊεἶο ἰπίθη- 

18 δὲ ΌΔΘΓΘΠΒ. Υδγϑῖ Υυἱδιη δι] υἱγιυΐθιη ραγβθηυΐ πο ποηιΐποιῃ ἀἰθἀποίογοιη, οὶ ὑτγᾶ- 

ουΐα 4υδΘΑΙΥ  ὁδο δία τ απᾶθ τηθ, ἰηαυϊί, ἢἶπς ργαθοθρογιμ! ἀθῖγο οἱ πὰς σοι ϑημτοῦ 

Υἱβηίθῃι. 

πος 
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ἀλλ᾽ ὑπήχουσα χρησμῶν ϑείων χελευόντων ἐνθένδε ἀπαίρειν, οἵ χαὶ 

μέχρι νῦν με ποδυηγετοῦσι. πῶς δ᾽ ἂν με ἐξαπέστειλας: ἥ. ὡς σεμνηλο- 22 

γούμενος διεξήεις, μετ᾽ εὐφροσύνης τῆς ἐμοὶ λυπηρᾶς χαὶ μουσιχῶν 

ἀμούσων χαὶ τυμπάνων χαὶ χτύπων ἀνάρϑρων χαὶ ἀλόγων πληγὰς ἐμφο- 

5. ρηύντων ψυχῇ δι᾿ ὥτων χαὶ μετὰ χιϑάρας (16]4.), ἀλύρων χαὶ ἀναρμό- 

στων οὐχ ὀργάνων μᾶλλον ἢ τῶν χατὰ τὸν βίην πράξεων; ἀλλὰ γὰρ 

ταῦτ᾽ ἐστὶν ὧν ἕνεχα φυγὴν ἐβούλευσα, σὺ δ᾽. ὡς ἔοιχεν. ἀντισπάσματά 

μηῦ τῆς φυγῆς ἐπενόεις, ἵνα παλινδρομήσω διὰ τὸ ἀπατηλὸν χαὶ εὐπα- 

ράγωγον φύσει τῶν αἰσϑήσεων, αἷς μόλις ἴσχυσα ἐπιβῆναι, 

1 (4.) Μῖσος μὲν δὴ τοῦ λεχϑέντος δρασμοῦ γέγονεν αἴτιον, φόβος 38 

δὲ τοῦ λεχϑησομένους ,.εἶπε γάρ φησι... Ρεβέχχα πρὸς ᾿Ιαχώβ’ ἰδού, 
Ἢσαῦ ὁ ἀδελφός σου ἀπειλεῖ (σοι ἀποχτεῖναί σε. νῦν οὖν, τέχνον, 

ἀχηυσήν μου τῆς φωνῇς χαὶ ἀναστὰς ἀπόδραϑι πρὸς Λάβαν τὸν ἀδελ- 

φόν μοῦ εἰς Χαρρὰν χαὶ οἴχησον μετ᾽ αὐτοῦ ἡμέρας τινάς, ἕως τοῦ 

1 ἀποστρέψαι τὸν ϑυμὸν χαὶ τὴν ὀργὴν τοῦ ἀδελφοῦ σου, χαὶ ἐπιλάϑηται 

ἃ πεποίηχας αὐτῷ" χαὶ ἀποστείλασα μεταπέμψημαί σε ἐχεῖθϑεν“ (θη. 

21,.42---45). ἄξιον γὰρ δεδιέναι, μὴ τὸ χεῖρον τῆς ψυχῆς μέρος ἐξ 234 

ἐνέδρας λοχῆσαν ἣ χαὶ ἐχ τοῦ φανεροῦ χονισάμενον ἀνατρέψῃ χαὶ χατα- 

βάλῃ τὸ χρεῖττον. συμβουλὴ δ᾽ ἀρίστη τῆς ὀρϑογνώμονης ἐπιμονῆς, 

ἢ) ἱΡεβέχχας ἤδε: ἐπειδὰν ἴδῃς, φησί, τὸν φαῦλον πολὺν ῥέοντα χατὰ 35 

ἀρετῆς χαὶ ὧν ἀλογεῖν προσῆχε πολὺν λόγον ἔχοντα, πλούτου. δύξης, 

ἡδονῆς. χαὶ τἀδιχεῖν ἐπαινοῦντα ὡς αἴτιον ἑχάστου τῶν εἰρημένων --- 

πολυαργύρους Ἰὰρ χαὶ πολυχρύσους χαὶ ἐνδόξους τοὺς ἀδιχοῦντας μάλιστα 

γίνεσϑαι --ο, μὴ τὴν ἐναντίαν ὁδὸν τραπόμενος εὐθὺς ἀχρηματίαν χαὶ 

9 ἀτυφίαν αὐστηρύν τε καὶ μονωτιχὸν βίον ἐπιτηδεύσῃς" ἀνερεϑίσεις γὰρ 

4 αἰτογιι χαὶ οὐ. ὦ ΤΙ “Ρεβέχα Η 19 “Ἡσαῦ (ΤΗ μὲς οἱ ἰηΐγα ΒοπΈρον 
σοι χ ΠᾺΧ εἱ ὃ 909 αὐέϊἀϊ 14. μοί μου δαιεὶ, χαὶ (ἰ τοῦ οἵη. Η 1 τὸν 

ϑυμὸν χαὶ ὦ: οι. Η σου (ἀπὸ σοῦ εορίοίο; οἵ, ΠΧ οἱ νο]. 1 ρ. 909,24 

18 λοχεῖσαν Οὐ χινησάμενον ΒῸΓ δγτόγοιῃ δίαην, 18..19 χαταβάλλη (ὦ 

19. ἐπιγνώμονος (ὦ 30 “Ρεβέχας Η ἥδε Ξοτῖρβὶ: ἡ δ᾽ οοὐά, πολὺν β0υΊρβὶ: 
πολὺ σοὐέ, 92. χαὶ τὸ ἀδιχεῖν ("ΗΠ : κατ᾽ ἀδιχεῖν (1! 38 τοὺς] ἐστὶν 
Ταγη. 25) ἐπιτηδεύσεις Η ἀναιρεϑίσεις (1, ἀναιρεῖσθαι (13 υἱἱ νἱά,, ἀνε- 

ρεϑιεῖς (ΟὍδπ 

)-. 17 ἰδία, 12: βοὰ αιοιηοάο τὴ αἴτ ἰβῖ5568 ἢ δὰ σατα ἰδ ι ἴα πα, ααδο ρ᾽ πᾶ 858 τηδθϑίϊ- 

τυάίηΐα, σππὸ {Υ ΠΙρᾶπ 5 501} σοὶ δἰαθ. ΟΥ̓ΡΆ ΠΙΒ. πηπηιοάογαία. τη] ἈΠΕ Π}}5. οἱ Βοηἷβ {ἰἷα- 

ταῦ Ἐπ ν 05 ἱππυδνία γΟΒῸ Δ η 0.5, 5οηΐβ ἀἸββοηῖδβ, ογορ εἶδιι5. ἀϊξογοραπεθαβ, νοοῖθι5 

τοι ἐΐβ., σγτηθ8}}5. δηΐτηδπι ἐογ θη 5 ἢ, πδθὸ βυηὶ αἀσλθ ὁρὸ ἰαρὶ. 
5 Ξ 
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τὸν ἀντίπαλον καὶ βαρύτερον ἐχϑρὸν ἀλείψεις χατὰ σεαυτοῦ. τί ἄν οὖν 

80 ἐργασάμενος ἐχφύγῃς τὰ παλαίσματ᾽ αὐτοῦ, σχόπει. συνενέχϑητι τοῖς 

αὐτοῖς, οὐχ ἐπιτηδεύμασι λέγω. τοῖς δὲ τῶν εἰρημένων ποιητιχοῖς, τιμαῖς, 

ἀρχαῖς, ἀργύρῳ, χρυσῷ, | χτήμασι, χρώμασι, σχήμασι διαφόροις, χαάλλεσι, Ρ. 530 Ν. 

χαὶ ὅταν ἐντύχῃς, οἷα δημιουργὸς ἀγαθὸς εἶδος ἄριστον ταῖς ὑλιχαῖς ὁ 

οὐσίαις ἐγχάραξον χαὶ ἐπαινετὸν ἀποτέλεσον ἔργον. ἢ οὐχ οἶδας, ὅτι 

ναῦν ἰδιώτης μὲν παραλαβὼν σῴζεσθαι δυναμένην ἀνατρέπει, χυβερνητι- 

χὸς δὲ ἀνὴρ χαὶ τὴν ἀπολλυμένην πολλάχις ἔσωσε, χαὶ τῶν χαμνόντων 

τῷ “ 

οἱ μὲν ἀπειρίᾳ τῶν ϑεραπευύντων χρησάμενοι σφαλερῶς τὰ σώματα 

ἔσχον, οἱ δὲ ἐμπειρία καὶ τὰς σφαλερὰς νόσους ἀπέφυγον; χαὶ τί δεῖ 10 

μηχύνειν; ἀεὶ γὰρ τὰ μετὰ τέχνης ἔλεγχός ἐστι τῶν σὺν ἀτεχνίᾳ γινο- Ὁ 

μένων, χαὶ ὃ τούτων ἀληϑὴς ἔπαινος ἀψευδὴς ἐχείνων ἐστὶ χατηγορία. 

28 (ῦ.) ἐὰν οὖν ϑέλῃς διελέγξαι τὸν πολυχρήματον φαῦλον, μὴ ἀποστρα- 

φῇς τὴν ἐν χρήμασι περιουσίαν. ὁ μὲν γὰρ ἢ ἀνελεύϑερης χαὶ δουλο- 

πρεπὴς ὀβολοστάτης χαὶ τοχογλύφος, βαρυδαίμων ἀνήρ, ἀναφανεῖται ἢ 15 

ἔμπαλιν ἄσωτος πεφορημένος, λαφύττειν χαὶ σπαϑᾶν ἑτοιμότατος, ἕται- 

ρῶν χαὶ πορνοτρύφων χαὶ μαστροπῶν χαὶ παντὸς ἀχολάστου ϑιάσηυ 

39 χορηγὸς φιλοτιμότατος. σὺ δὲ ἔρανον παρέξεις πένησι φίλων, γχαριεὶ 

δωρεὰς τῇ πατρίδι, συνεχδώσεις θυγατέρας ἀπόροις γονεῦσιν αὐταρχεστά- 

τὴν προῖχα ἐπιδούς, μονονοὺχ εἰς μέσον προϑεὶς τὰ ἴδια χαλέσεις ἐπὶ 20 

830 μετουσίχν ἅπαντας τοὺς ἀξίους χάριτος. τὸν αὐτὸν μέντοι τρόπον χαὶ 

δοξομανοῦντα χαὶ ἐπιχομπάζοντα βουληϑεὶς ὀνειδίσαι μοχϑηρόν, δυνηϑεὶς 

ἔντιμος εἶναι μὴ ἀποστραφῇς τὸν παρὰ τοῖς πολλοῖς ἔπαινον: οὕτως 

ὰρ τὰν μαχρὰ βαίνοντα χαὶ φρυαττόμενον ἀϑλιον ὑποσχελιεῖς, ὃ μέν 

Ξ τῷ ἐπιφανεῖ χαταχρήσεται πρὸς ὕβριν καὶ ἀτιμίαν ἀμεινόνων ἑτέρων, 20 

αὔξων τοὺς χείρους ἐπ᾿ αὐτοῖς: σὺ δὲ ἔμπαλιν τοῖς ἀξίοις ἅπασι μετα- 

δώσεις τῆς εὐχλείας, ἀσφάλειαν μὲν περιποιῶν τοῖς ἀγαϑοῖς, βελτιῶν δὲ 

2 ἐχφύγοις σοῃϊοὶο παλαίσματα ἢ συνενέγχϑητι Π’ 4 σχήμασι οἴῃ. (ἱ 
ὃ ἐντύχῃ] ἐν ἴῃ τϑ. Η2 0 ἡ (ἱ 8 ἔσωσεν ἢ 11 ἐστιν ἢ 

11. 123 γενομένων Η 18 ἐθέλῃς σοπίοῖο ϑέλοις ἐλέγξαι α 14 ἢ] 
εἰ 6! 10 ἀσωτίαις ἐμφορούμενος σοιὶ. Μίδηρ, φυλάττειν Ἰ, 

11 πορνοτροφῶν οσούάνν 18 χαριεῖ 5εγίρ5ὶ: χάριτος ἃἰ, χάριτας Ἡ, χάριτας χαὶ ν 

19. 20 αὐταρχέστατον 1, 30 ἐπιδιδοὺς ν προσϑεὶς Τυτη, 28 μΡοβῖ μὴ 

μαδοὶ οὖν Η!ἱ ἀποστραφεὶς ΟΗ!' 34. μαχρὰν 28 ἑταίρων Η 

20 αὐξῶν ἢ αὐτούς σοηϊοῖο 

18 καᾷ. οἵ. φΡΏΠ ο ππὰ εἶθ ΚΚ πἰβο -βιοϊβοινο ΘΟ ας θ6 ", μ. 30, 
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τοὺς χείρους νουϑεσίψχ. χἂἄν ἐπ᾽ ἄχρατον μέντοι χαὶ πολυτελεῖς τραπέ- 31 

ζας ἴῃς, ϑαρρῶν ἴϑι' τὸν γὰρ ἀχράτορα αἰσχυνεῖς διὰ τῆς σεαυτοῦ δεξιό- 

τητος. ὃ μὲν γὰρ πεσὼν ἐπὶ γαστέρα χαὶ πρὸ τοῦ στόματος τὰς ἀπλή- 

στοὺς διοίξας ἐπιϑυμίας ἀχόσμως ἐμφορήσεται χαὶ τὰ τοῦ πλησίον ἐπι- 

5 σπάσεται χαὶ πᾶντ᾽ ἐπιλιχμώμενος οὐχ ἐρυϑριάσει" χαὶ διαχηρὴς ἐδω- 

δῆς ἐπειδὰν γένηται, χανδόν, ὡς οἵ ποιηταὶ λέγουσι, πίνων γέλωτα χαὶ 

χλεύην παρέξει τοῖς ὁρῶσι. σὺ δ᾽ ἄνευ μὲν ἀνάγχης χρήσῃ τοῖς με- 32 

τρίοις, ἐὰν δέ ποῦ βιασϑῇς εἰς πλειόνων ἀπόλαυσιν ἐλθεῖν, λογισμὸν 

τῆς ἀνάγχης ἐπιστήσας ἡγεμόνα τὴν ἡδονὴν εἰς ἀηδίαν οὐδέποτε ἐχτρέ- 

10 ψεις, ἀλλ᾽, εἰ χρὴ τὸν τρόπον εἰπεῖν τοῦτον, νηφάλια υεϑυσθϑήσῃ. 

(6.) μέμψαιτ᾽ ἂν οὖν δεόντως ἢ ἀλήϑεια τοῖς ἀνεξετάστως ἀπολείπουσι 83 

ΜΝ. τὰς ἐν τῷ | πολιτιχῷ βίῳ πραγματείας χαὶ πορισυοὺς χαὶ δόξης χαὶ 

ἡδονῆς χαταπεφρονηχέναι λέγουσιν, ἀλαζονεύονται γάρ, οὐ χαταφρονοῦσι, 

τὸ ῥυπᾶν χαὶ σχυϑρωπαζειν αὐστηρῶς τε χαὶ αὐχμηρῶς ἀποζῆν δελέατα 

15. προτιϑέντες, ὡς δὴ χοσμιότητος καὶ σωφροσύνης χαὶ χαρτερίας ἐρασταί. 

τοὺς δ᾽ ἀχριβεστέρους ἀπατᾶν οὐ δύνανται διαχύπτοντας εἴσω χαὶ μὴ 84 

τοῖς ἐν ἐμφανεῖ παραγομένους. ταῦτα γὰρ προχαλύμματα ὄντα ἑτέρων 

ἀναστείλαντες, τὰ ἐναποχείμενα ἔνδον, ὁποῖα ἅττα τὴν φύσιν ἐστίν, ἐϑεά- 

σαντὸ χαί, εἰ μὲν εἴη χαλά, ἐθαύμασαν, εἰ δὲ αἰσχρά, ἐχλεύασαν καὶ 

20 τῆ; ὑποχρίσεως ἐμίσησαν. λέγωμεν οὖν τοῖς τοιούτοις" τὸν ἄμιχτην 35 

χαὶ ἀχηινώνητον μονότροπόν τε χαὶ μονωτιχὸν βίην ζηλοῦτε; τί γὰρ τῶν 

ἐν χοινωνίᾳ χαλῶν προξεπεδείξασθε; ἀργυρισμὸν ἀποστρέφεσϑε; Ἱενόμενοι 

τὰρ χρηματισταὶ διχαιοπραγεῖν ἠθελήσατε; τῶν γαστρὸς χαὶ μετὰ γαστέρα 

ἡδονῶν ἐπιμορφάζοντες ἀλογεῖν, ἡνίχα τὰς εἰς ταῦτα ἀφϑόνους ὕλας 

5 εἴχετε, ἐμετριάσατε; δόξης χαταφρονεῖτε; Ἰενόμενοι γὰρ ἐν τιμαῖς ἀτυ- 

φίαν ἠσχήσατε; πολιτείαν ἐγελάσατε ὑμεῖς, ἴσως ὡς χρήσιμόν ἐστι τὸ 

πρᾶγμα οὐ χατανοήσαντες. πρότερην οὖν ἐγγυμνάσασῦξ χαὶ προεμμελε- 80 

2 ἴῃς) χληϑῇς Θοηΐοϊο αἰσχύνεις ἃ σεαυτοῦ Μαῃρ.: ἑαυτοῦ ὁοβά, 

ὁ ἐμφορηϑήσεται (ὦ 4. ὃ χαὶ τὰ --- ἐπισπάσεται οἴη. (ἰ ἢ ἐπιιγχμώμενος Η 

ὃ χάνδονος οἱ ἃ λέγωσι (ἢ πίνων Τοτγη.: πεινῶν οὐ, ἴ χρήσει (ἱ 

10 μεϑυσϑήσει αἱ 11 μέμψαι " μέμψαιτ᾽ ἂν δὲ ὄντως (ἰ (δεόντως (12 ΔΐΘ 

ἂν δα. δὲ Η οὖν Η: οἵη. α 12 πορισμοῦ . )155." (αι, 4 ἀργυρισμοῦ δσοηϊο- 

ε1) 11 τοῖς ἐν ἐμφανεῖ ΟΠ"; τοὺς ἐμφανεῖ Η', τῷ ἐμφανεῖ ν, τοῖς ἐμφανέσι οοῃϊοῖσ 

18. ὁποῖ᾽ ἢ ἅττα ν 90 λέγομεν ΠΠ (Μαηρ) οὖν ΠΠ; μὲν οὖν ἃ 
22 ἐν Η; ἐχ (ἰ προεπιδείξασϑε Π' 9 ἐγγυμνάσασϑε ἢ": ἐνγυμνάσασϑε (ἰς 

ἐγυμνάσασϑε Ηὖν “1. 118,1 προεμμελετήσατε ἢ: προεμελετήσατε (ΠΗ Ὶν 

6 στιν. Οὐ, φ 294. 
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τήσατε τοῖς τοῦ βίου πράγμασιν ἰδίγις τε χαὶ χοινοῖς χαὶ γενόμενοι πὸ- 

λιτιχοί τε χαὶ οἰχονομιχοὶ δι᾿ ἀδελφῶν ἀρετῶν, οἰχονομιχῆς τε χαὶ πὸ- 

λιτιχῆς. χατὰ πολλὴν περιουσίαν τὴν εἰς ἕτερον χαὶ ἀμείνω βίον ἀποιχίαν 

στείλασϑε" τὸν γὰρ πραχτιχὸν τοῦ ϑεωρητιχοῦ βίου, προάγωναά τινα ἀγῶ- 

νὸς τελειοτέρου, χαλὸν πρότερον διαϑλῇσαι. οὕτως τὴν ὄχνου χαὶ ἀργίας ὃ 

81 χατηγορίαν ἀποδράσεσϑε. οὕτως χαὶ τοῖς Λευίταις τὰ μὲν ἔργα ἐπιτελεῖν 

ἄχρι πεντηχονταετίας διείρηται (Νυμ. 4,30 58.), ἀπαλλαγεῖσι δὲ ́́  τῆς 

πραχτιχῆς ὑπηρεσίας σχοπεῖν ἕχαστα χαὶ ϑεωρεῖν, τῆς ἐν τῷ πραχτιχῷ 

βίῳ χατορϑώσεως γέρας λαβόντας ἕτερον βίον, ὃς ἐπιστήμῃ χαὶ θεωρία 

38 μόνῃ χαίρει. χαὶ ἄλλως ἀναγχαῖον, τοὺς τῶν ϑείων ἀξιοῦντας μεταποι- 10 

εἴσϑαι διχαίων τὰ ἀνθρώπεια πρότερον ἐχπληρῶσαι" πολλὴ γὰρ εὐήϑεια 

τῶν μειζόνων ὑπολαμβάνειν ἐφίξεσθαι ἀδυνατοῦντας τῶν ἐλαττόνων περι- 

Ἰίνεσϑαι. γνωρίσϑητε οὖν πρότερον τῇ χατ᾿ ἀνθρώπους ἀρετῇ, ἵνα χαὶ 

τῇ πρὸς ϑεὸν συσταϑῆτε. τοιαῦτα ὑφηγεῖται τῷ ἀσχητιχῷ ἢ ὑπομονή, 

89 τὰς δὲ λέξεις ἀχριβωτέον. (1.) , ἰδοὺ“ φησίν,  Ησαῦ ὁ ἀδελφός σου ἀπει- 18 

λεῖ σοι“ --- ἀλλ᾽ οὐχ ὃ δρύινος χαὶ ὑπ᾽ ἀμαϑίας ἀπειϑὴς τρόπος, ὄνομα 

᾿Ησαῦ, ἐγχότως ἔχει χαὶ τὰ τῆς ϑνητῆς ζωΐῆ΄ς προτείνων ἐπ᾿ ὀλέθρῳ 

δελέατα, χρήματα, δύξαν, ἥδονάς, τὰ συγγενῆ τούτοις, χατὰ σοῦ φονᾷ; 

--- σὺ δέ, ὦ τέχνον, ἀπόδραϑι τὸν ἐν τῷ παρόντι ἀγῶνα" οὔπω γὰρ 

εἰς τὸ παντελὲς [ ἐπιδέδωχέ σοι τὰ τῆς ῥώμης, ἀλλ᾽ ἔτι οἷα παιδὸς οἵ ρ. ὃ 
“Υ 40 ψυχιχοὶ τόνοι μαλϑαχώτεροι. διὸ χαὶ τέχνον αὐτὸν προσεῖπε, τὸ δ᾽ 5] 

ἐστὶν εὐνοίας χαὶ ἡλιχίας ὄνομα ἐν ταὐτῷ τὸν τὰρ ἀσχητιχὸν τρόπον 

χαὶ νέον παρὰ τὸν τέλειον χαὶ φιλίας ἄξιον εἶναι τίϑεμεν. ὃ δὲ τοιοῦτος 

ἱχανὸς μέν ἐστι τὰ προτιϑέμενα παισὶν ἀϑλα ἄρασϑαι, τὰ δὲ ἀνδράσιν 

οὐδέπω δυνατός" ἀνδρῶν δὲ ἄριστον ἄϑλον ἢ ϑξοῦ μόνου ϑεραπεία. 3 

41 τοιγαροῦν ἐπειδὰν μήπω τελείως χαϑαρϑέντες, δόξαντες δὲ αὐτὸ μόνον 

ἐχνίψασϑαι τὰ χαταρρυπαίνοντα ἡμῶν τὸν βίον, ἐπ᾽ αὐλὰς τῆς ϑεραπείας 

ἀφιχώμεϑα, ϑᾶττον ἢ προσελϑεῖν ἀπεπηδήσαμεν, τὴν αὐστηρὰν δίαιταν 

αὐτῆς χαὶ τὴν ἀυπνὴν ϑρησχείαν χαὶ τὸν συνεχῆ χαὶ ἀχάματον πόνον 

4 στείλασϑθϑε 6Η!: ἐπτείλασϑε 1: βίον ἢ ὃ τὴν (ἰ: ἐστὶ τὴν Η13, 
ἐστὶν Η' ὃ ἀποδράσεσϑε (1: ἀποὸράσασθϑαι ἢ Ἷ τῆς] τ α 

11 ἡ εὐήϑεια Η 12. ἐφίζεσθαι (ὦ 12 γνωρίσϑητι 1, 
14. συσταϑῇς Τητγη. τοιαῦϑ᾽ (3 1Ὁ ἀλλ᾽ οὐχ 6ΠἸἪ: ἀλλὰ καὶ ἃ 
11 Ἡσαῦς ἃ ἐνχότως (51) (ἰ; εἰχότον Π, εἰχότως Εἰ ΠΐοΥ 18 φονᾶ 

ΘΗΠ,": φοριᾶ 1} 22 ὄνομα ἃ (Μαπῃρ.): οαι. ἢ 28. εἶναι 8566}. ΟΟδἢ 

34. παισὶν ΤΌΤΩ.: φησὶν οοπα, 20 μόνον ΠΟ αἱ νἱ ἡ. 26 αὐτὸ Μδῃρ.: 
τοῦτο οοσά, 28 ἀφιχόμεϑα (ἱ 29 ϑρησχείαν Μδηρ.: ἀρέσχειαν 
σοἀά. 
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οὐχ ἐνεγχόντες, ἀποφεύγετε οὖν ἐν τῷ παρόντι χαὶ τὸ χάχιστον χαὶ 43 

τὸ ἄριστον, χαάχιστον μὲν τὸ μυϑιχὸν πλάσμα, τὸ ἄμετρον χαὶ ἐχμελὲς 

ποίημα, τὸ ὑπ᾽ ἀμαϑίας σχληρὸν χαὶ δρύινον ὄντως νόημα χαὶ πεῖσμα, 

ὧν ᾽᾿Ησαῦ ἐπώνυμος, ἄριστον δὲ τὸ ἀνάϑημα: τὸ γὰρ ϑεραπευτιχὸν 

5. γένος ἀνάϑημαά ἐστι ϑεοῦ, ἱερώμενηον τὴν μεγάλην ἀρχιερωσύνην αὐτῷ 

μόνῳ. τὸ μὲν γὰρ συνδιατρίβειν χαχῷ βλαβερώτατον, τὸ ὃὲ ἀγαθῷ 48 

τελείῳ σφαλερώτατον. ὁὃ᾽ γοῦν ᾿Ιχαχὼβ χαὶ τὸν ᾿Ησαῦ ἀποδιδράσχει χαὶ 

τῶν γονέων διοιχίζεται- ἀσχητιχὸς Ἰὰρ ὧν χαὶ ἔτι διαϑλῶν φεύγει μὲν 

χαχίαν, ἀρετῇ δὲ τελεία χαὶ αὐτομαϑεῖ συζῆν ἀδυνατεῖ, (8.) διόπερ 44 

ιοὸ ἀποδημήσει πρὸς Λάβαν, οὐ τὸν Σύρον, ἀλλὰ τὸν ἀδελφὸν τῆς μητρός, 

τὸ δ᾽ ἐστὶν εἰς τὰς τοῦ βίου λαμπρότητας ἀφίξεται’ λευχὸς γὰρ ἕρμη- 

γεύεται Λάβαν. ἀφιχόμενος δὲ οὐχ ὑψαυχενήσει, φυσώμενος ταῖς τυχη- 

ραῖς εὐπραγίαις: μεταληφθεὶς γὰρ ὁ Σύρος ἐστὶ μετέωρος. νυνὶ δὲ τοῦ 

Σύρου Λάβαν οὐχὶ μέμνηται, τοῦ δὲ ᾿ Ρεβέχχας ἀδελφοῦ. αἵ γὰρ χατὰ 45 
15 τὸν βίον ὗλαι φαύλῳ μὲν παραδοϑεῖσαι μετέωρον ἐξαίρουσι τὸν χενὸν 

φρονήσεως νοῦν, ὅστις ὠνόμασται Σύρος, ἐραστῇ δὲ παιδείας ἐπιμένοντι 

τοῖς χαλοχλγαϑίας σταϑερῶς χαὶ παγίως δόγμασιν α΄ α ἃ οὗτός ἐστιν ὁ 

“Ρεβέχχα: ἀδελφός, τῆς ἐπιμονῆς" οἰχεῖ δὲ τὴν Χαρράν, ἣ μεταληφϑεῖσά 

εἰσι τρῶγλαι, σύμβολον τῶν αἰσϑήσεων: ὁ γὰρ ἔτι χορεύων ἐν τῷ ϑνητῷ 

3. δῃΐο χάχιστον δι, χαὶ ΤΌΤΩΗ. ὃ. πεῖσμα 5υδρθοίυϊη 4 ᾿Ησαῦς α 

ὃ χαχῶ» (ἃ τὸ] τῷ ὦ 8. ἀσχητιχὸς γὰρ ὧν οἴῃ, (ἃ 9. αὐτομαϑεῖ Μαηρ.: 

αὐτομαϑεία 1], αὐτομαϑία ( συντζὴν (ἱ 12 μεταληϑεὶς α, βὶ 5. 5. ἃ 

14. οὐχὶ μέμνηται Λάβαν Η “Ῥεβέχας Π' 1ῖ φαύλω 63: φαύλοις ἃ3, φαῦ- 
λος Η" (Ὁ) 10 ἐπιμένοντι (ἪΠ: ἐπιμένοντα Η3 (1) 11 σταϑεροῖς καὶ πατγίοις 

σοηϊοῖο Ιδοηδᾶτη βἰσηϊβοαν Μδηρ., ἀυὶ προτρέπουσι 6. στ. Βιρρίοῖ,, 864 

ρίωγα. ἀθπαπὲ 18 “Ρεβέχας Η!, ἴὰπι υἱὸς δΔ6α, Η ὑπομονῆς «ΟΠ ΠΏΠ)} οο- 
ἀϊοθ5" ΟἿ ἢ ρ.) 19 ἐστὶ ὁοοπὶ. Μαηρ. σύμβολα Η τῶν (ὀπῶν τῶν») τοηὶϊ. 

Μδης. 18--- 120,1 αἰσϑήσεων ---τῶν δαὰ. ἴῃ ρ. Η9 19 ἔτι ἐγχορεύων τῷ σοπίοϊο 

3.-- 4 οἵ, Ἡϊογοηγ. Οοππηθηῖ. ἰῃ Απηοβ σαρ. 2, 9 ρ. 346, 9--Ἰ2 Ανιύτος, ἀε ἔισα 

Ξαεοραΐϊ ὅ, 98: 6 ἰογίο αἀΐσαθ: ον ἰρίίαγ ἴδοοῦ δὲ [8ΌδΔη τἶβ8ι}8 οδί, δὶ [θδη 

τορτ ΒΘ 5  Ὀ11Π}5 ὃ δἰ ποίηθπ ἙΟΠΒΙ ἀΘγΘαλβ, σα πα ἴ1}8 ΟαἰοΙ (Υ Ἰδίθ. ογρὸ δὰ βρ) θη ΐοτα 

ἴδλεοῦ ἰαθθίυγ ορτοᾶϊ. 804. αὐἷαὰ σΑΓΏΔΠΒ οΥί, πῈ6} 5 ἰπ 6} 6 5 Ἴ πη8 ΒΡ] ἀἸἀΐοτα 

υδθ Βυΐα8, ερίέδι, 237,10: βρ!οηαῖδ πηασὶβ βάθο} ! ο᾽οσὶ αυϑ στότγὰ οἵ ἘΠ|1 υἱΐδοὸ 

5088. 18---120,.Ὁ ὧδ μιψα Ξαεοιίὶ ἃ, 90. 51: βυδεὶὶ Ποθοοσα; προ, ἱπαυϊ, ἢ πὶ 

Μοκοροίαπιίδιη.. .. δοίρογο δὐϊποηθίιγ ὑχοόγοῖη ἃ ἰδ Όυ5 Γδῦδη, αὶ παυϊίαθαϊ ἴῃ 
Οδαγγίβ, αυσὰ εἰσηϊῆοαί σἀνογηδβ, ἴῃ ἡμΐθ 18 ΒρΘοῖε 8. Θδὲ βοηδιθτη, αυΐ δα ηὲ [ΔΠΊ] Δ ΠῚ 

ἴἢ ΦΑΥΘΓΏΪΒ ΠΟΓΡΟΓΙΒ.... αυὶ οηἶτα ἀο᾽οοίαιατ ἤθσ τη πᾶο οἱ ἰτιρυαϊδιὶ π᾿ οἱ Ρ ΔΕΒ 

Γογρογὶβ ΟὟπΟΧΙΌΒ οβ΄ ΒΟηΒ τη ῬΘ55᾽ ΟΠ θ115 ἴα ἴῃ 8 ὨΔΌΪ αἱ οἱ ἀονογβαίασγ, ὑπαθ 

οἱ αἰεί Εεῦοοσα Βϑοϊ ἀπάϊπι ραθοο8. αἶ685. οὐτα 110. ποῦ τὰ ο ἰθιηρογο .. . ροτευδ οἱ 

δυΐειη δ δι, οἱ ἀἶβοδι βία 8115. αἰεὶ! πδο Υἱγία 95 βοηβυυτῃ οἱ γ ] Ὁ δἰ 08. ἀποβάπτῃ 
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40 βίῳ χρεῖος τῶν αἰσϑήσεων ὀργάνων ἐστίν. .οἴχησον οὖν“ φησίν ὦ 

τέχνον, μετ᾽ αὐτοῦ“ μὴ τὸν ἅπαντα αἰῶνα, αλλ, ἡμέρας τινάς“ (ἄθῃ. 

21.44), τοῦτο δ᾽ ἐστὶ τὴν τῶν αἰσϑήσεων 1 χώραν χατάμαϑε, γνῶϑι ν. ὅ50 Ν. 

σαυτὸν χαὶ τὰ σαυτοῦ μέρη, τί τε ἕχαστον χαὶ πρὸς τί γέγονε χαὶ πῶς 

ἐνεργεῖν πέφυχε χαὶ τίς ὁ τὰ θαύματα χινῶν χαὶ νευροσπαστῶν ἀόρατος 5 

41 ἀοράτως εἴτε ὁ ἐν σοὶ νηῦς εἴτε ὃ τῶν συμπάντων. ἐπειδὰν δὲ σαυτὸν 

ἐξετάσῃς, καὶ τὰ ἴδια τοῦ Λάβαν ἀχρίβωσον, τὰς τῆς κενῆς δόξης λαμ- 

πρὰς νομιζομένας εὐπραγίας, ὑφ᾽ ὧν μηδεμιᾶς ὁλῷς, πάσας δ᾽ οἷα ἀγα- 

ϑὸς δημιουργὸς τεχνιχῶς ταῖς οἰχείαις ἐφάρμοσον χρείαις. ἐὰν γὰρ ἐπι- 

δείξῃ γενόμενος ἐν τῷ πολιτιχῷ χαὶ πεφυρμένῳ τούτῳ βίῳ σταϑερὸν χαὶ 10 

εὐπαίδευτον ἦϑος, μεταπέμψομαί σε ἐχεῖϑεν ((δη. 21,45), ἵνα τύχῃς 

οὗπερ χαὶ οἱ σοὶ Ἰονεῖς ἀϑλου. τὸ δ᾽ ἀϑλόν ἐστιν ἢ ἀχλινὴς χαὶ ἀνέν- 

48 δοτὸς τοῦ μόνου ϑεραπεία σοφοῦ. (9.) τὰ δ᾽ ὅμοια χαὶ ὁ πατὴρ ὑφη- 

γεῖται, μιχρὰ προσϑείς λέγει γάρ' ,ἀναστὰς ἀπόδραϑι εἰς τὴν Μεσηπο- 

ταμίαν εἰς τὸν οἶχον Βαϑουή),, τοῦ πατρὸς τῆς μητρός σηυ, χαὶ λάβε 16 

ἐχεῖθεν σαυτῷ γυναῖχα ἐχ τῶν ϑυγατέρων λάβαν τοῦ ἀδελφοῦ τῆς μητρός 

49. σου“ (θη. 238,2). πάλιν χαὶ οὗτος οὐ Σύρον εἰπε τὸν Λάβαν, ἀλλὰ 

Ῥεβέκχας ἀδελφόν, μέλλοντα χατ᾽ ἐπιγαμίαν τῷ ἀσχητῇ χῆδος συνάπτειν. 

»ἀπόδραϑι οὖν εἰς τὴν Μεσοποταμίαν,“ τουτέστιν εἰς μέσον τὸν χειμάρ- 

ροῦν ποταμὸν τοῦ βίου, χαὶ μὴ ἐπιχλυσϑεὶς ἐγχαταποϑῇς, στηριχϑεὶς ὃὲ 90 

1 αἰσϑήσεως οοῃϊεῖο 4 γέγονεν ἢ Ὁ. νευροσπαϑῶν Π’' 0 ἀορά- 
των Ϊ, δὲ 55. ἢ ἰ ἀκριβῶς ὄντως τὰς (ἃ δόξας ΠῚ 

9. ἐφαρμύόσων αὶ 10 τούτῳ οὐ, Ττα. ΟΠΤἹ ἀσάλευτον σομίοῖυ 

12, 12. ἀνένδοτος Μαῦρ.: ἀνενδοίαστος ἃ, ἀνενδύαστος ἢ 15. Βαιϑουὴλ ἐοἀά. 

τοῦ οτι, (ἱ 160 σεαυτῷ ἐχεῖϑεν σοιϊοῖο; νι ΙΧ ΧΟ δὲ ἀδ ρμοβὲ, αἰαὶ ὃ 10 18 Ῥε- 
βέκας Η! 20 ἐπιχλυσϑεὶς ΗΠ]: ἐπιχλυσϑῆς ΟἩ’ ἐνχαταποϑῆς (5ἰς) (ὦ: 
ἐγκαταποϑείς ἢ} 

στη δ δία τορίοη685, αὖ 586 σορποβοδί οἱ πον οΥΪ τ γ μοΘ {ἴ8ι σαγπΐδ, αὐ οἱ αὰὰ ὀαθβα 

ὁγοδίωτη 51}, φυοιηδι πη τη. ὑπ Βα 0 56 ΒΘΠΒῈΒ ΟΡΟΤΟΙΙΓ, 14--- 121... 130,9 --- Τὸ 

ἐντὰ, 4,90, 91: οἱ Ιβαδὸ ἀἰοῖες βυγρθηβ νᾶάο ἴῃ Μοβορυϊαιῃΐαῃ πὶ ἀ οι τῇ [δ 8- 

ἐπ 6]. ἴῃ ΒΥ ΠἶΒ. Ὑ6} ὁγάσα 5. ἃ Ρ] ογίβαιο, αὐ δαῖο πὸ8 βου ρέσιμη οβί, Βαΐδιθ! βαρίοη- 

ἴα ἀἰείταν, ἰδ ογργοίατίοιο δῖοι ἰαιηα ΠἸΐα ἀδὶ εἰ σπϊ οδίαγ, ἴῃ ἀοιηση ογρὺ βαρίθη- 

το. ἢ γ΄ ΙΔοο Ὁ... 21: βίδα σθο γανοσαίυγ, πὸ αἰ! 5. {Πππ|θοὲ ἴῃ Τα τοῦ οἱ αἰτὶ- 

ἄπα αυδάδμι πὶ ἀαἐου. σογρουῦὶβ δ} 18. Θὲ ΒΑΘΟῸΪΝΙ ππογβόπ αν δηϊπιΐ ἰπ ουίοτα γὙϑβδι σα, 

σαπι δυΐοιη Ὑϑὶ ὀχρογίυβ Πιογῖῖ νῸ] βιοίονι πᾳ ἐπδίὈΠΠ οὐ ἐποοῦο ἴα ὑσπϊάο βοῖο, 

ΤΟΥΟΟΔΙΌΓ ἃ Τηδίγο ρα θαι. νὰ] ρογβουοσδῃ δ, αὐκ αἀἰοίε: τα τ πὰ δὰ ἐθ οἱ ἀσοοθτ- 

580) ἴο ἱπθ, αὐ οὐ ΠΠ|ὸ ἴα Παδτῖοο ἐπταθ. μογίθν ἱπνθηΐαβ βαρ θη ἶδο, απδθ (86. ΠΟ 

βἰπαί ἰαπιαδίη ἴῃ πδυίγασίο Πασίαατο, οἱ ὙΘΥΘΥΒΊΒ ρδυβϑύογαγο οἶγοα οἱ πουθγὶβ σαΪ- 

ἴμπ... 
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βιαιοτάτην ἄνωθεν χαὶ ἐχατέρωϑεν χαὶ πανταχόϑεν ἐπιχυματίζουσαν 

φορὰν τῶν πραγμάτων σϑεναρῶς ἀπώϑει. τὸν τὰρ σοφίας οἶχον εὔδιον δ0 

χαὶ γαληνὸν λιμένα εὑρήσεις, ὃς ἐνορμιζόμενόν σε ῥαδίως ὑποδέξεται" 

σηφίας δὲ ὄνομα βαϑουὴλ ἐν χρησμοῖς ἄδεται, τοῦτο δὲ μεταληφϑὲν 
5. ϑυγάτηρ ϑεοῦ προσαγορεύεται, χαὶ Ἰνησία 1εὲ ϑυγάτηρ χαὶ ἀειπάρϑενος, 

ἀψαύστου χαὶ ἀμιάντου φύσεως ἐπιλαχοῦσα διά τε τὴν ξαυτῆς χοσμιό- 

τητα χαὶ διὰ τὸ ἀξίωμα τοῦ γεννήσαντος. πατέρα δὲ τῆς ᾿Ι εβέχχας 5] 

Βαϑουὴλ εἶπε. χαὶ πῶς ἦ 1ε ϑυγάτηρ τοῦ ϑεοῦ. σοφία, λέγοιτ᾽ 

ἄν ἐνδίχως εἶναι πατήρ; ἢ διύώτι ὄνομα μὲν ϑῆλυ σοφίας ἐστίν, 

10 ἄρρεν δὲ ἢ φύσις; χαὶ γτὰρ αἱ ἀρεταὶ πᾶσαι προσρήσεις μὲν ἔχουσι 

γυναιχῶν, δυνάμεις ὃὲ χαὶ πράξεις ἀνδρῶν τελειωτάτων" ἐπειδὴ τὸ μετὰ 

τὸν ϑεόν, χἄν εἰ τῶν ἄλλων ἁπάντων πρεσβύτατον εἴη, δευτέραν ἔχον 

χώραν ϑῆλυ ὡς ἄν παρὰ ἄρρεν τὸ τὰ ὅλα ποιοῦν ἐλέχϑη χατὰ τὴν πρὸς 

τἄλλα ὁμοιότητα ἀεὶ γὰρ προνομίαν τοῦ ἄρρενος ἔχοντος ἐνδεῖ χαὶ 

18 ὑστερίζει τὸ ϑῆλυ. λέγωμεν οὖν μηδὲν τῆς ἐν τοῖς ὀνόμασι διαφορᾶς 3 

φροντίσαντες τὴν θυγατέρα τοῦ ϑεοῦ σοφίαν ἀρρενά τε χαὶ πατέρα εἶναι, 

σπείρωντα χαὶ γεννῶντα ἐν ψυχαῖς μάϑησιν, παιδείαν, ἐπιστήμην, φρόνησιν, 
᾿ ᾿ ᾿ »] Ἂν» 2 ἔ ΄-»᾽ ΄ ᾿ ᾿ : ΕἾ - , 

χαλὰς χαὶ ἐπαινετὰς πράξεις. ἐνθένδε ὁ ἀσχητὴς Ἰαχὼβ ὠνᾶται Ἰάμον 

ΡΝ, ἑαυτῷ: πόϑεν 1ὰρ 1 ἄλλοθεν ἢ ἐχ τοῦ σοφίας οἴχου χοινωνὸν εὑρήσει, 

30 Ἰγώμην ἀνεπίληπτον, ᾧ πάντα συνδιατρίψει τὸν αἰῶνα: 

(10.) Λελάληχε δ᾽ ἀχριβέστερον περὶ φυγῆς, ἡνίχα τὸν ἐπὶ τοῖς ἀν- 53 
"» , Σ Α᾿ ᾿ ἃς ᾿ Υ͂ΒΕΣ Δ ὙΡᾺ ἔλθ ᾿ ΜΝ ,. φ ’ ᾿ 

ὀρηφόήνοις ἐτίθει νόμον, ἐν ᾧ πάντ᾽ ἐπεζῆλθε τὰ εἴδη. τὸ ἑχουσίου φόνου, 

τὸ ἀχουσίου. τὸ ἐπιϑέσεως, τὸ βουλεύσεως. λέγε τὸν νόμον" «ἐὰν πα- 
᾿» ΄ " " 5 ΄ ’ ΄ »] [ς ,ὔ 5 ᾿» 

τάξῃ τίς τινα χαὶ ἀποϑανηῃ, ϑανάτῳ ϑανατούσθϑω" ὁ δὲ οὐχ ἐχών, ἀλλ 

25 ἡ ϑεὸς παρέδωχεν αὐτὸν εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ, δώσω σοι τόπον, οὗ φεύ- 

1 βιαιοτάτην Μασ, βεβαιοτάτην Ἄσοὐε, ἐχατέρωϑεν] χάτωϑεν οοηϊ. Νίδηρ. 

2 ἀνώϑει σοπὶ. ΟΟἤη ὃ. ἐνορμιζόμενος ( 4 Βαιϑουὴλ ἐοἠά, ἴ “Ρεβέχας Η 
8. Βαιϑουὴλ Η εἶπεν Η ἢ γε ΠΗ": εἴ γε Η! (ρτοῦθαι ΟὐΠπη), ἡ αν 10 ἄρρην ( 

5. ἢ 11 ἐπειδὴ Η": ἐπεὶ δὲ (ΠΗ! 139 τὸν οῃῃ. Η εἴ ἡ ( ἔχον 
Τυγη.: ἔχεις (1, ἔχειν (ΥΣ ὧἱ νἱᾷ., ἔχει ἢ 13 ϑηλυῶσαν (ἱ 14 τὰ ἄλλα (ἱ 

18 “λέγωμεν 5οτίμ58ὶ: λέγω, τῶϑ. 1 ΠΠπίογαο, μὲν (ἱ, λέγομεν Η τῆς δώ, 

πς. Η3 16 τὴν ὁπ. (ἱ 90 Ἰπσύπδιη οἱβ Βιμρ πάη, αὰ86. βο]σα [Ὁ ΓΥ 

δὀῥουδ Ατηθτοκ,, βίαια Μλησ,, 566] οα ραγί πῃ ὁχ ἢ 149, 144 ρματγείη ὁχ ΠΠΌτῸ (6 κοι ῃῖ 5 

[ῃδηβὶῖ Ἀπ θτοϑ, 2] λελάληχε δὲ Μαησ.: λελάληχεν οοαα, 22) ἐπιεξῆλϑεν 

Η, ἐξῆλϑε (ὦ 22. τοτεϊμ τὸ] τε χαὶ σοηῃίοϊο, εἴ, αὶ 11 34 δ] εἰ Ττη. 

5 τὰς Ὁ: οηἱ. 1 

18--ἶηὴῷὸΞ εδία. 4, 29: ἸΆσΟΌ σορυ απ 510] δι ηυϊδῖν: (6. βαρί θη. σοηβοτίθ Ῥτοροβη ορί- 

δαὶ ἀοίς ρτυοηςίδο, οὐπὶ απ νἱΐδο ἰδ ρογα β'πθ αἰ} οὐδηβίοηθ ἰγα;βοιγγογεῖ. 
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ξεται ὁ φονεύσας. ἐὰν δέ τις ἐπιϑῆται τῷ πλησίον ἀποχτεῖναι αὐτὸν 

δόλῳ χαὶ χαταφύγῃ, ἀπὸ τοῦ ϑυσιαστηρίου λήψῃ αὐτὸν ϑανατῶσαι“ 

54 (ἔχοά. 21,12---14). σαφῶς εἰδώς, ὅτι περιττὸν ὄνομα οὐδὲν τίϑησιν, 

ὑπὸ τῆς τοῦ πραγματολογεῖν ἀμυϑήτου φορᾶς ἠπόρουν χατ᾽ ἐμαυτόν, διὰ 

τί τὸν ἐχουσίως χτείναντα οὐχ εἰπε ϑανατοῦσθϑαι μόνον, ἀλλὰ ϑανάτῳ ὃ 

δ5 ϑανατοῦσϑαι" τίνι γὰρ ἄλλῳ ὁ ἀποϑνήσχων ἢ ϑανάτῳ τελευτᾷ; φοιτή- 

σας οὖν παρὰ γυναῖχα σοφήν, ᾧ σχέψις ὄνομα, τοῦ ζητεῖν ἀπηλλάγην" 

ἐδίδαξε γάρ με, ὅτι χαὶ ζῶντες ἔνιοι τεϑνήχασι χαὶ τεϑνηχότες ζῶσι. 

τοὺς μέν γε φαύλους ἄχρι γήρως ὑστάτου παρατείνοντας νεχροὺς ἔλεγεν 

εἶναι τὸν μετ᾽ ἀρετῆς βίον ἀφῃρημένους, τοὺς δὲ ἀστείους, χἂν τῆς πρὸς 10 

σῶμα χοινωνίας διαζευχϑῶσι, ζῆν εἰσαεί, ἀθανάτου μοίρας ἐπιλαχόντας. 

δῦ (11.) ἐπιστοῦτο μέντοι χαὶ χρησμοῖς τὸν ἑαυτῆς λόγον, ἑνὶ μὲν τοις" 

»υἱ προσχείμενοι χυρίῳ τῷ ϑεῷ, ζῆτε πάντες ἐν τῇ σήμερον“ (Ὀοαυϊ. 

4,4) --- τοὺς γὰρ πρόσφυγας χαὶ ἱχέτας τοῦ ϑεοῦ μόνους ζῶντας οἷὸε, 

ς δὲ τοὺς ἄλλους" ἐχείνοις δ᾽, ὡς ἔοιχε, χαὶ ἀφϑαρσίαν μαρτυρεῖ 15 

δὴ διὰ τοῦ προσϑεῖναι, ζῆτε ἐν τῇ σήμερον“. σήμερον δ᾽ ἐστὶν ὁ ἀπέρατος 

χαὶ ἀδιεξίτητος αἰών. μηνῶν γὰρ χαὶ ἐνιαυτῶν χαὶ συνόλως χρόνων 

περίοδοι δόγματα ἀνθρώπων εἰσὶν ἀριϑμὸν ἐχτετιμηχότων. τὸ δ᾽ ἀψευ- 

δὲς ὄνομα αἰῶνος ἢ σήμερον. ἥλιος γὰρ οὐχ ἀλλαττόμενος ὁ αὐτός ἐστιν 

ἀεί, ποτὲ μὲν ὑπὲρ γῆς ποτὲ δὲ ὑπὸ γὴν ἰών, παρ' ὃν ἡμέρα χαὶ νύξ, Ὁ 

58 τὰ αἰῶνος μέτρα, διεχρίϑησαν ---, ἑτέρῳ δ᾽ ἐπιστοῦτο τοιῷδε χρησμῷ" 

ἰδοὺ δέδωχα πρὸ προσώπου σου τὴν ζωὴν χαὶ τὸν ϑαάνατον, τὸ ἀγαϑὸν 

χαὶ τὸ χαχόν“ (Πουϊ. 80,12.) --- οὐχοῦν, ὦ πάνσοφε, τὸ μὲν ἀγαϑὸν 

χαὶ ἢ ἀρετή ἐστιν ἢ ζωή, τὸ δὲ χαχὸν χαὶ ἢ χαχία ὃ ϑάνατος ---΄ χαὶ 

ἐν ἑτέροις. οαὕὔτη ἢ ζωή σοὺ χαὶ ἢ μαχρύτης τῶν ἡμερῶν, ἀγαπᾶν 55 

χύρίον τὸν ϑεόν σου.“ (δι. 80,320). ὅρος ἀϑανάτου βίου χάλλιστος 

59 οὗτος, ἔρωτι χαὶ φιλία ὑξοῦ ἀσάρχῳ χαὶ ἀσωμάτῳ χατεσχῆσϑαι. οὕτως 

1 ἐπιϑῆτε τὸ (τὸν (13) πλησίον α 4( φϑορᾶς , φορὰς ΟΣ υἱ νἱά, 6 ὁ 

οἵα, 1 ἰ ἀπηλλάγην Τατη,: ἀπηλλάγειν οοπά. 11 εἰσαεὶ ἁϑανάτου Ἡ, 

508 εἰ ἀ ἴῃ τι5. 1’; εἰς ἀποθανάτου !, ὡς ἀϑανάτου ( 12 ἐπιστοῦτο (5Η": 

εἰπιστοῦτο ({], εἶτα ἐπιστοῦτο Π ἑνὶ μέντοι ὧδε ( 10 δυῖε χυρίω δάά. τῷ 
ΗΠ, ἀο]. ΗΞ 14. οἷδε : εἶδεν 1] 10 σήμερον οτῃ, ἴ, ἀπέραντος 
οοηϊ, Μαμρ, 18 δείγματα οοπὶ. Μαηρ. 90 τότε ἃ ὑπὲρ 6Η: ὑπὸ ν 
τότε ἃ ὑπὸ ἃ: ὑπὲρ Η 23] ἐπὶ τούτω (3 21] ἀσάρχῳ χαὶ ἀσωμάτῳ 

866}, (ὍΝ χατασγῆσαι ΠῚ οἱ νἱῇ, 

8 εἵ. ΠοΥΔΟΙΗΙ ἐγάριη, θ1 Βγ. 10, 11 εἴ. νο]. 1 δι ρ. 118,91. 32, 34. Ονίχεπει ἴπ 

Ῥβαίμι. 88. γ. 778: κακία δὲ καὶ ἀγνωσία ϑάνατος ψυχῆς λογιχῆς, ζωὴ δὲ ἀρετὴ χαὶ γνῶσις. 
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Ν. { οἱ μὲν ἱερεῖς Ναδὰβ χαὶ ᾿Αβιούδ, ἵνα ζήσωσιν, ἀποϑνήσχουσιν ϑνητῆς 

ζωῆς ἄφθαρτον ἀντιχαταλλαττόμενοι βίον χαὶ ἀπὸ τοῦ γενομένου πρὸς τὸ 

ἀγένητον μετανιστάμενοι" ἐφ᾽ ὧν τὰ σύμβολα τῆς ἀφθαρσίας ἄδεται, ὅτι 

ἐτελεύτησαν ἐνώπιον χυρίου (1μον. 10,2), τουτέστιν ἔζησαν’ νεχρὸν γὰρ 

5. οὗ ϑέμις εἰς ὄψιν ἐλθεῖν τοῦ ϑεοῦ. χαὶ πάλιν τοῦτό ἐστιν ὃ εἶπε χύριος" 

»ἕν τοῖς ἐγγίζουσί μοι ἁγιασθήσομαι" (1μον. 10,3), ονεχροὶ δ᾽, ὡς χαὶ 

ἐν ὕμνοις λέγεται, ,οὐχ αἰνέσουσι χύριον“ (Ρβα 113,22). ζώντων 

γὰρ τὸ ἔργον. Καιν δ᾽ ὃ ἐναγὴς χαὶ ἀδελφοχτόνος οὐδαμοῦ τῆς νομη- 00 

ϑεσίας ἀποϑνήσχων. εὑρίσχεται, ἀλλὰ χαὶ λόγιόν ἐστιν ἐπ᾽ αὐτῷ χρησϑὲν 

10 τοιοῦτον. ο,ἔϑετο χύριος ὃ ϑεὸς τῷ Καιν σημεῖον, τοῦ μὴ ἀνελεῖν αὐτὸν 

πάντα τὸν εὑρίσχοντα “ (θη. 4,15). διὰ τί; ὅτι, οἶμαι, ἢ ἀσέβεια χαχόν 6 

ἐστιν ἀτελεύτητον, ἐξαπτόμενον χαὶ μηδέποτε σβεσϑῆναι δυνάμενον, ὡς 

τὸ ποιητιχὸν ἁρμόττειν ἐπὶ χαχίας εἰπεῖν" 

ἢ δέ τοι οὐ ϑνητή, ἀλλ ἀϑάνατον χαχόν ἐστιν, 

ι5 ἀϑαάνατον δ᾽ ἐν τῷ παρ᾽ ἡμῖν βίῳ, ἐπεὶ πρός γε τὴν ἐν ϑεῷ ζωὴν 

ἄψυχον χαὶ νεχρὸν χαὶ ,χοπρίων“, ὡς ἔφη τι:, ,οἐχβλητότερον.“ (12,) ἀλλ᾿ 6. 

ἔδει γΞ πάντως χώρας ἀπονεμηϑῆναι διαφερούσας πράγμασι διαφέρουσιν, 

οὐρανὸν μὲν ἀγαθῷ, τὰ δὲ περίγεια χαχῷ. τὸ μὲν οὖν ἀγαθὸν ἀνώφοιτόν 

ἐστι, χἄἂν εἴ ποτε ἔλθοι πρὸς ἡμᾶς --- φιλόδωρος γὰρ ὃ πατὴρ αὐτοῦ ---, 

50 σπουδάζει παλινδρομῆσα! διχαίως" τὸ δὲ χαχὸν ἐνταυϑοῖ χαταμένει, πορ- 

ρωτάτω ϑείου χοροῦ διῳχισμένον, περιπολοῦν τὸν ϑνητὸν βίον χαὶ μὴ 

δυνάμενον ἐχ τοῦ ἀνθρωπίνου γένους ἀποθανεῖν. τοῦτό τις χαὶ τῶν ἐπὶ 08 

σοφία ϑαυμασϑέντων ἀνὴρ δόχιμος ἐφώνησε μεγαλειότερον ἐν Θεαιτήτῳ 

φάσχων" «ἀλλ οῦτ᾽ ἀπολέσθαι τὰ χαχὰ δυνατόν --- ὑπεναντίον γάρ τι 

5 τῷ ἀγαϑῷ αἰεὶ εἶναι ἀνάγχη --- οὔτε ἐν ϑείοι:; αὐτὰ ἱδρῦσϑαι, τὴν δὲ 

ϑνητην φύσιν χαὶ τύνὸς τὸν τόπον περιπολεῖν" διὸ χαὶ πειρᾶσϑαι χρὴ 

1] Ναδὰμ Η, Δὰβ 1, Δβιοῦ ἃ 3. ἀντιχαταλλόμενοι τἀγένητον Ἡ, 
τὰ γενητὰ 2 ὧν Μαπρ.; ᾧὦ οοσά, ὅτι βογίμεϊ; ὅτε (13, τότε 61}} 

8 ἐναγὴς (1: ἀναιδὴς Η ἢ αὐτοῦ οοηϊ. δαην, 0 σημεῖον τῷ Κάιν οσοπίεῖο; 

τ ΧΧ οἱ νὸ]. Γ Ρ. 391,32 12 μηδέποτε βογῖρεῖ; μηδέπω οορα. 19. ἔλϑη ν 

20 ροκὶ σπουδάζει αὐ, δὲ, 56 ταγϑὰ5. 6]. ἢ 21 περιπολλῦν 1,΄, περὶ πολλὺν 

Τυτγπ. 22 ἀποδραμεῖν σοηίοῖίο 20, 28 τῶν --- ἐφώνησε 5. 5. ΗΞ 
94, 25 γάρ τι τῷ ἀγαϑῷ ὁ Ρ]αίοπο βεγρβὶ: γὰρ τῷ ϑεῷ εοπά, 95 ϑεοῖς Ρ᾽αἴου 5 

ἰδ χττι5 αὐτὰ (ὁ (Ρ]α10): ταῦτα Η 30 περιπολεῖ Ρ]αἰομ 5. ἰοχία8 

14. 0ἀ. μ! 118. 160 Ἠδφτδοῖῖ γάρ. 85 Βυν. 90. 231 εἵ, ῬΙαίοπὶβ ῬΠδθάσ, 
ΡΤ Ὰ 34. Ρ]αίοι 5 Τυεδοί, ρ. 110 ΑΒ. 
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ἐνθένθε ἐχεῖσε φεύγειν ὅτι τάχιστα. φυγὴ δὲ ὁμοίωσις ϑεῷ χατὰ τὸ 
μή [ἢ 

δυνατόν" ὁμοίωσις δὲ δίχαιον χαὶ ὅσην μετὰ φρηνήσεως γενέσϑαι. "“ 

04 εἰχήτως οὖν ὁ Καὶν οὐχ ἀποθανεῖται. τὸ χαχίας σύμβολον. ἣν ἀεὶ δεῖ 

ζῆν ἐν τῷ ϑνητῷ γένει παρ᾽ ἀνθρώποις: ὥστ᾽ οὐχ ἀπὸ σχοποῦ τὸ ,Χϑα- 

νάτῳ ϑανατοῦσϑαι“ λέλεχται τὸν ἀνδροφόνον διὰ τὰς δεδηλωμένας αἰτύχς. ὃ 

05 (13.) τὸ δὲ οὐχ ἑκών, ἀλλ ὃ ϑεὸς παρέδωχεν“ ἐπὶ τῶν τὸν ἀχούσιον 

φύνην ὁρώντων πάνυ χαλῶς εἴρηται. δοχεῖ γὰρ αὐτῷ τὰ μὲν ἐχούσια 

Ἰνώμης τῆς ἡμετέρας ἔργα εἶναι, τὰ δὲ ἀχούσια ϑεοῦ" λέγω δὲ οὐ τὰ 

0ὐ ἁμαρτήματα, ἀλλὰ τοὐναντίον ὅσα ἁμαρτημάτων ἐστὶ χόλασις. [ ἀπρεπὲς μ. δῦ6 Μ. 

γὰρ ϑεῷ τὸ χολάζειν ἅτε πρώτῳ χαὶ ἀρίστῳ νομοϑέτῃ, χολάζει δὲ (δι) 10 

ὑπηρετούντων ἑτέρων, οὐ δι᾽ ἑαυτοῦ. τὰς μὲν τὰρ χάριτας χαὶ δωρεὰς 

χαὶ εὐεργεσίας αὐτὸν ἁρμόττει προτείνειν ἅτε ἀγαθὸν χαὶ φιλόδωρον ὄντα 

φύσει, τὰς δὲ τιμωρίας οὐχ ἄνευ ὑὲν ἐπιχελεύσεως τῆς ἑαυτοῦ βασι- 

λέω: ἅτε ὑπάρχοντος, δι᾿ ἄλλων δέ, οὗ πρὸς τοιαότας χρείας εὐτρεπεῖς 

07 εἰσι. ἀαρτυρεῖ δέ μου τῷ λόγω ὁ ἀσχητὴς ἐν οἷς φησιν" ,ῳ. ϑεὸς ὁ. 1ὅ 

τρέφων με ἐχ νεύτητος, ὁ ἀγγελὴς ὁ ῥυόμενός με ἐχ πάντων τῶν χα- 

χῶν“ (ἄοη. 48, 10. 10). τὰ μὲν γὰρ πρεσβύτερα αγαϑά, οἷς ἢ ψυχὴ 

τρέφεται, ἀνέϑηχε ϑεῷ, τὰ δὲ νεώτερα, ὅσα ἐχ φυγῆς ἁμαρτημάτων 

08 περιγίνεται, θεράποντι ϑεηῦ. διὰ τοῦτ᾽, οἶμαι, χαὶ ἡνίχα τὰ τῆς χησαο- 

ποῖΐας ἐφιλοσόφει, πάντα τἄλλα εἰπὼν ὑπὸ ϑεοῦ τενέσθαι μόνον τὸν 90 

ἀνϑρωπὸν ὡς; ἄν ἀετὰ συνεργῶν ἑτέρων ἐδήλωσε διαπλασϑέντα, εἶπε“ 

τάρ φησιν ,ὁ. ϑεός" ποιήσωμεν ἄνϑρωπον χατ᾽ εἰχόνα ἡμετέραν“ (6 6η. 

09 1.20), πλήϑους διὰ τοῦ ποιήσωμεν“ ἐμφαινομένου. διαλέγεται μὲν 

οὖν ὃ τῶν ἥλων πατὴρ ταῖς ξαυτοῦ δυνάμεσιν, αἷς τὸ ϑνητὸν ἡμῶν τῆς 

Ψυχῆς μέρος ἔδωχε διαπλάττειν μιμηυμέναις τὴν αὐτοῦ τέχνην, ἡνίχα 35 

τὸ λογιχὸν ἐν ἡμῖν ἐμήόρφου, διχαιῶν ὑπὸ μὲν γεμόνος τὸ ἡγεμονεῦην 

τὸ ἐν ψυχῇ, τὸ δ᾽ ὑπήχοον πρὸς ὑπηχόων δημιουργεῖσθαι. χατεχρήσατο 
: . » 

δὲν χαὶ ταῖς μεθ᾿ ἑαυτοῦ δυνάμεσιν οὐ διὰ τὸ λεχϑὲν μόνον, ἀλλ᾽ ὅτι 
Μ“ ᾿ ᾿ 

ὑελλεν ἢ ἀνθρώπου ψυχὴ μόνη χαχῶν χαὶ ἀγαϑῶν ἐννοίας λαμβάνειν 
-΄΄-Ο 

» - [4 ΄ ᾿] ᾿ " " - ᾿ 

χαὶ χυῆσϑαι ταῖς ἑτέραις, εἰ μὴ δυνατὸν ἀμφοτέραις. ἀναγχαῖον οὖν 30 
᾿ ᾿ , - , Γ , , τ “- “-“Ἰ - 

ἡγήσατο τὴν χαχῶν Ἰένεσιν ἑτέροις ἀπονεῖμαι δημιουργοῖς, τὴν δὲ τῶν 

ΤΊ ἀγαϑῶν ξαυτῶ μόνῳ. (14.) διὸ χαὶ λεχϑέντος πρότερον ,ποιήσωμεν 

τὸ ον. ἢ 3. ὁμοίωσις --- γενέσθαι οἵη. Ἦ 4 τὸ] τῷ ἢ 9. εὖπρε- 

πὲς 1 10 χολάτει Τ τη: χολάζειν σορ(. δι᾿ δά. (Ὅδὴ 19. ἁρμόττειν Η 

112 εὐπρεπεῖς ν 10 ἐν οἷς οἷν. (1 ᾿Ὁ ρυῖις 8] χαὶ ὁ (ὁ 10. τῶν οἵη. (ἱ 

93 μὲν οὁπι. ], 28 δὲ αἰ, ΤΏγῃ. αὑτοῦ Ἡ, ἑαυτὸν σοπΐ, Μδηρ. 2 ἐν- 

νοἰας] ἐν ὁ οὐ, ἢ: 0 ἑταίραις ( εἰ (1}: ἢ ΗΠ! οἱ υἱά. 

22 δι᾿ ὃ Η: δι᾽ οὗ ΘΠ ποιήσομεν Η 
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ἄνθρωπον“ ὡς ἄν ἐπὶ πλήϑους, ἐπιφέρεται τὸ ὡς ἄν ἐφ᾽ ἑνός" , ἐποίη- 

σεν ὁ ϑεὸς τὸν ἄνθρωπον“ (ἄρῃ. 1. 21). τοῦ μὲν γὰρ πρὸς ἀλήθειαν 

ἀνθρώπου, ὃς δὴ νοῦς ἐστι χαϑαρώτατος, εἷς ὁ μόνος ϑεὸς δημιουργός, 

τοῦ δὲ λεγομένου χαὶ χεχραμένου μετ᾽ αἰσϑήσεως τὸ πλῆϑος. οὗ χάριν ὁ τῷ 

μὲν χατ᾽ ἐξοχὴν ἀνϑρωπος σὺν τῷ ἄρϑρῳ μεμήνυται --- λέγεται γάρ’ 

»ἐποίησεν ὁ ϑεὸς τὸν ἄνθρωπον,“ τὸν ἀειδῃ χαὶ ἄχρατον ἐχεῖνον λογι- 

σι 

, ΄ ᾿ " -- -᾿Ν , ᾿ ᾿ " 

σήν ---, ὃ δὲ ἄνευ τῆς τοῦδε προσϑήχης" τὸ γὰρ ποιήσωμεν ἄνϑρω- 

πον" ἐμφαίνει τὸν ἐξ ἀλόγου χαὶ λογιχῆς συνυφανθέντα φύσεως. ἑπόμε- τῷ 

νης τούτοις τό τε εὐλογεῖν τοὺς ἀγαθοὺς χαὶ τὸ χαταρᾶσϑαι τοῖς 

10 ὑπαιτίοις ἀνέϑηχεν οὐχὶ τοῖς αὐτοῖς, χαίτοι γΞ- ἀμφοτέρων ἐχύντων 
"» " Ἵ “ν " - ᾿ -ὦ᾿᾿ , ᾿ Μ) « 
ἔπαινον, ἀλλ ἐπειδὴ τὸ μὲν εὐλογεῖν τοὺς ἀξίγυς ἡγεμονίαν ἔχει τὴν 

ἐν ἐγχωμίοις, τὸ δ᾽ ἀρὰς τοῖς φαύλοις τίϑεσθαι δευτέραν τάξιν, τῶν ἐπὶ 
-" 

. 351 Ν. ταῦτα χειροτονηϑέντων --- ἰ εἰσὶ ὃὲ οἱ τοῦ γένους ἀρχηγέται δώδεχα 
΄ 

ἀριϑμῷ, φυλάρχας αὐτοὺς ὀνομάζειν ἔϑος --- ὃξ μὲν τοὺς ἀμείνηυς 

ι ἔταξεν ἐπὶ τῆς εὐλογίας, Συμεών, Λευί, Ἰούδαν, Ἰσσάχαρ, Ἰωσὴφ χαὶ 

Βενιαμίν, τοὺς δ᾽ ἑτέρους ἐπὶ τῆς χατάρας, τόν τε πρῶτον χαὶ τὸν 

ὕστατον τῶν Λείας, Ρουβὴν χαὶ Ζαβουλών, χαὶ τοὺς ἐχ τῶν ϑεραπαινί- 

ων νόϑους τέτταρας (Ἰ) θυ. 21, 12. 13). τῆς γὰρ βασιλείου χαὶ ἵερω- 14 

μένης φυλῆς οἱ ἡγεμύνες ἐν τῇ προτέρᾳ τάξει χορεύουσιν, Ἰούδας τε χαὶ 

2 Λευί. εἰχότως οὖν χαὶ τοὺς ἄξια ϑανάτου δρῶντας ἑτέρων χερσὶν ἐχ- 

δίδωσιν ἐπὶ τιμωρία, βουλύμενος ἡμᾶς ἀναδιδάσχειν, ὅτι ἢ χαχοῦ φύσις 

μαχρὰν ἀπελήλαται χοροῦ ϑείου, ὁπότε χαὶ τὸ αἱμηλάζον ἀγαϑὸν χαχῷ, 

ἢ τιμωρία, δι᾿ ἑτέρων βεβαιοῦται. τὸ δὲ ,δώσω σοι τόπον, οὗ φεύξε- Τῷ 

ται ὃ φονεύσας“ (Εχοΐ. 31,13) ἀχουσίως, πάνυ χαλῶς εἰρῆσϑαί μοι δοχεῖ' 

35. τόπον γὰρ χαλεῖ νῦν οὐ χώραν ἐχπεπληρωμένην ὑπὸ σώματος, ἀλλὰ 

ὃν ὑπονοιῶν αὐτὸν τὸν ϑεόν, ἐπειδὴ περιέχων οὐ περιέχεται χαὶ ὅτι 

χαταφυγὴ τῶν ὅλων ἐστί, ϑέμις οὖν τῷ δόξαντι τροπῇ χρήσασθαι ἀχηυ- τὸ 

σίῳ φάναι χατὰ ϑεὴὸν συμβῆναι τὴν τροπήν, ὅπερ οὐ ϑέμις τῷ ἔχου- 

σίως ἁμαρτόντι. οδώσειν“ δέ φησιν οὐ τῷ χτείναντι, ἀλλ᾽ ᾧ διαλέγεται, 

Ι ἐπιφέρηται (ἃ ἡ χεχραμμένου ἢ (τοῦ μετ᾽ σοηϊοῖο ἢ ἄρϑρῳ] ἀν- 

ϑρῴπω 6! 1 ὁ δὲ] ὧδε δὲ ἄνθρωπον οοηϊ. Μαηρ, δὲ (ἰ: δ᾽ ἀἄνϑρωπον ἢ], δ᾽ 

ἀνθρωπος ν 10 ὑπεναντίοις Τυτη. ἀνέθηκεν (ὑ: ἔϑηχεν ἡ 14 ἀρι- 

ϑμόν ν 15. Λευίν ΟΝ Ἰσάχαρ εοἰἰὰ. 11 τῶν ἃ: τῆς Η 

“Ῥουβὴν 0: ῬΡουβὶμ Η 30 Λευίς 6ἢ 21 τιμωρία (ἰ: τιμωρίαν ἢ 22) πλη- 
σιἰάζον οοηϊοὶο χαχῦ}] ὦ ὁχ ὁοῖτ, Η3 25). ἢ τιμωρίᾳ ΤΙ. 

21 ἐστὶν Ἡ 28. ὅπερ Μδηρ.: ὥσπερ οὐ. 29. ἁμαρτῶντι ἢ 

21. 22 οἵ, δά ρ. 129,20, 20 εἴ. Ποχορσταριὶ Ρ. 911,12, Ζθ!Πογ ΠῚ 1 ρ. 181. 
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71 

80 

8] 

82 

Ἵ χαὶ καταφύγῃ δίαηρ,: χαὶ χαταφύγη ποιεῖ (ποῖ: 

ὥσϑ᾽ ἕτερον μὲν εἶναι τὸν οἰχήτορα. ἕτερον δὲ τὸν φεύγοντα. τῷ πὲν 
" - ν᾿ μ }»» - 3 , -- ΄ 

1ὰρ ἑαυτοῦ λόγῳ ὃ ϑεὸς πατρίδα οἰχεῖν τὴν ἐπιστήμην ἑξαυτηῦ, ὡς ἂν 
» αὐτύχϑονι. δεδώρηται, τῷ δ᾽ ἐν ἀχουσίοις γενομένῳ σφάλμασι χαταὰ 3 Ἔ 
[4 

γήν, ὡς ὀθνείῳ ξένην, οὐχ ὡς πατρίδα ἀστῷ. (1ῦ.) ταῦτα χαὶ περὶ 

τῶν ἀχουσίων φιλοσοφήσας περὶ τῆς ἐπαναστάσεως χαὶ βουλεύσεως ἑξῆς 

νομοϑετεῖ φάσχων: ,,(ἂὰν δέ τις ἐπιθῆται τῷ πλησίον ἀποχτεῖναι αὐτὸν 

δόλῳ χαὶ χαταφύγῃ“ (χοΐ. 231, 14) ἐπὶ τὸν ϑεόν, τὸν προειρημένον 

συμβολιχῶς τόπον, παρ᾽ ὃν ζῆν συμβέβηχε τοῖς πᾶσι’ χαὶ γὰρ ξτέ- 

ρωϑί φησιν’ οὖς ἂν φύγῃ ἐχεῖ, χαὶ ζήσεται“ (Πευΐ, 19.5). ἀλλ᾽ οὐ 

ζωὴ μέν ἐστιν αἰώνιος ἢ πρὸς τὸ ὃν χαταφυγή. ϑάνατος δ᾽ ὃ ἀπὸ τού- 
- " δ τοῦ ὃρασμός: εἰ δέ τις ἐπιτίθεται, πάντως ἐχ προνοίας ἀδιχεῖ. χαὶ τὸ 

σὺν δόλῳ πραττόμενον ἐχηυσίως ἔνοχον, ὡς τὸ ἀδόλως ἔμπαλιν οὐδ᾽ 

ὑπαίτιον. οὐδὲν οὖν τῶν ὑπούλως χαὶ δολερῶς χαὶ ἐχ προνοίας πρατ- 

τομένων ἀδιχημάτων ἄξιον λέγειν γίνεσϑαι χατὰ ϑεόν, ἀλλὰ χαϑ᾽ ἡμᾶς 

αὐτούς. ἐν ἡμῖν γὰρ αὐτοῖς, ὡς ἔφην, οἵ τῶν χαχῶν εἰσι ϑησαυροί, 

παρὰ ϑεῷ δὲ οἵ μόνων ἀγαϑῶν. ὃς ἄν οὖν χαταφύγῃ, τὸ δ᾽ ἐστὶν ὃς 

ἄν τῶν ἁμαρτημάτων μὴ ἑαυτὸν ἀλλὰ ϑεὸν αἰτιᾶται, χηολαζέσϑω, τῆς 

μόνοις ἱχέταις πρὸς σωτηρίαν χαὶ ἀσφάλειαν χαταφυγῆς, τοῦ βωμοῦ, 

στερούμενος, χαὶ μήποτ᾽ εἰχότως" ἀμώμων γὰρ ἱερείων, λέγω δὲ ψυχῶν 

ἀσινῶν χαὶ χεχαϑαρμένων, τὸ [ ϑυσιαστήριον ἀνάπλεών ἐστι" δυσίατος 

δὲ ἢ παντελῶς ἀνίατος μῶμος τὸ φάσχειν χαὶ χαχῶν αἴτιον εἶναι τὸ 

ϑεῖον. φίλαυτοι δὴ μᾶλλον ἢ φιλόϑεοι σπουδάσαντες οἵ τοιοῦτοι τρόποι 

πάντες εἶναι βαινέτωσαν ἔξω περιρραντηρίων, ἵν᾽ ὡς μιαροὶ χαὶ ἀχά- 

ϑαρτοι μηδ ἐξ ἀπόπτου τὴν ἱερὰν φλόγα τῆς ἀναχαιομένης ἀσβέστου 

ψυχῆς χαὶ ϑεῷ χαϑαγνιζομένης δλοχλήρῳ χαὶ παντελεῖ δυνάμει ϑεά- 

σωνται. παγχάλως τις τῶν πάλαι σοφῶν εἰς ταὐτὸ τοῦτο συνδραμὼν 

ἐθάρρησεν εἰπεῖν, ὅτι ,ϑεὸς οὐδαμῇ οὐδαμῶς ἄδιχος, ἀλλ᾽ ὡς οἷόν 

10᾽ 

18 

Ρ. δῦ8 ΚΝ. 

21 

οοηΐ. ΘομῺ) ΟἩ, χαταφύγη ποιεῖ 1 

καταφυγὴν ποιεῖ ΤΏτη. 9. ἀλλ᾽ οὐἹ ἀλλὰ (Ὁ 11 δῃ βεγῖνν. δἱ Ἰΐη, 8. -- τὸ χαὶ 
γὰρ --- ὅρασμός ραγοηὶποκὶπ ροποπα τὸ] τῷ (1 12 ἑἐχουσίως (5 (Μληρ.): ἔχου- 

σίοις ΟἸΗ Ιὅ χακῶν Μασ: χαχιῶν οὐε[(, 10 οἱ βογίρβὶ: γαβ. 3. πὲ. ἴπ , 

οὐ ἢ οὖν 8. 5. ἢ 11 τὸν ϑεὸν ν 18 μύνης ΠΣ 
πρὸς Ο: εἰς Η δεδομένης υἱ, αὐά. 19 στερύμενος σοπὶ. ΟΠ η 

μήτ᾽ 6" 21 χαὶ 566]. Μαπρ, 30. τοιοῦτον τρόπον {Π}νΦ τοιουτότροποι Μαηφ. 

25) βαινέτωσαν ἃ : μενέτωσαν ἢ 90 χαθαγιζομένης σοπὶ, Μδλῃρ. 

21 Ῥ]αϊοπὶ5. ΤὨρδοι. Ρ. 110 (, 
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μῚ , ᾿ 4 ν " -.- κ᾿ , 4“νι Ἄ [ - ᾿ τε διχαιότατος, χαὶ οὐχ ἔστιν αὐτῷ ὁμοιότερον οὐδὲν ἢ ὃς ἄν ἡμῶν αὖ 

γένηται ὅτι διχαιότατος, περὶ τοῦτον χαὶ ἢ ὡς ἀληϑῶς δεινότης ἀνδρὸς 

χαὶ οὐδενία τε χαὶ ἀνανδρίας ἣ μὲν γὰρ τούτου Ἰνῶσις σηφία χαὶ ἀρετὴ 

ἀληϑινή, ἢ δὲ ἀγνοια ἀμαϑία τε χαὶ χαχία ἐναργής. αἱ δὲ ἄλλαι δεινό- 

5. τῆτες δηχοῦσαι χαὶ σοφίαι ἐν μὲν πολιτιχαῖς δυναστείαις γιγνόμεναι φορ- 

τιχαί͵, ἐν δὲ τέχναις βάναυσοι.“ (10.) προστάξας οὖν ἀπαάγεσϑαι τὸν 88 

ἀνίερον χαὶ χαχήγορον τῶν ϑείων ἀπὸ τῶν ἱερωτάτων χαὶ ἐχδίδησϑαι 

ἐπὶ τιμωρία φησὶν ἑξῆς" οο(ὃς τύπτει πατέρα ἢ μητέρα, τελευτάτω“ χαὶ 

ὁμηίως ..Ὁ χαχηγορῶν πατέρα χαὶ μητέρα τελευτάτω“ (Εχοί.21, 1.16). 

10 μονονοὺ γὰρ βοᾷ χαὶ χέχραγεν, ὅτι τῶν εἰς τὸ ϑεῖον βλασφημούντων 84 

οὐδενὶ συγγνώμης μεταδοτέον. εἰ γὰρ οἱ τοὺς ϑνητοὺς χαχηγορήσαντες 

Ἰονεῖς ἀπάγονται τὴν ἐπὶ ϑανάτῳ, τίνος ἀξίους χρὴ νομίζειν τιμωρίας 

τοὺς τὸν τῶν ὅλων πατέρα χαὶ ποιητὴν βλασφημεῖν ὑπομένοντας: τίς 

δ᾽ ἂν γένοιτο αἰσχίων χαχηγορία ἢ τὸ φάσχειν μὴ παρ᾽ ἡμᾶς, ἀλλὰ 

ιὸ παρὰ ϑεὸν γένεσιν εἶναι τῶν χαχῶν; ἐλαύνετε οὖν, ἐλαύνετε, ὦ μύσται χαὶ 80 

ἱερηφᾶνται ϑείων ὀργίων, τὰς μιγάδας χαὶ σύγχλυδας χαὶ πεφυρμένας, 

δυσχαϑάρτους χαὶ δυσεχπλύτους ψυχάς, αἱ ἄχλειστα μὲν ὦτα, ἄϑυρον δὲ 

Ἰλῶτταν, ὄργανα τῆς ἑαυτῶν βαρυδαιμονίας εὐτρεπῆ, περιφέρουσιν, ἵνα 

χαὶ πάντων χαὶ ὧν μὴ ϑέμις ἀχούωσι χαὶ πάντα χαὶ ὅσα μὴ χρεὼν 

Ὧν ἐχλαλῶσιν, ὅσοι ὃὲ διαφορὰν ξχουσίων χαὶ ἀχουσίων ἐπαιδεύϑησαν χαὶ 80 

εὔφημον στόμα ἀντὶ χαχηγόρου γλώττης ἔλαχον, χατορϑοῦντες μὲν ἐπαι- 

νετοί, σφαλλόμενοι δὲ μὴ χατὰ Ἰνώμην οὐ πάνυ ψεχτοί’ διὸ χαὶ πόλεις 

ν. ὅῦ9 Μ, αὐτοῖς εἰς χαταφυγὴν ἀπεχρίϑησαν (Νυπι. 32). (11.}} ἄξιον δὲ τῶν 81 

περὶ τὸν τύπον αὐτὰ τὰ ἀναγχαῖα μάλιστα ἀχριβῶσαι. ἔστι δ᾽ ἀριϑωῷ 

Ι χαὶ ο. Η ἢ ὃς ἂν ἴῃ τ΄ Η3 ἡμῶν οὁπι|. ΤΓΩ, αὖ Ρίαίο: εὖ 

εοὐά,, οὐ Τυτγη. ἢ ὅτι διχαιότατος οἵμ. 11 περὶ] παρὰ οοπὶ. Μαηρ, 

τοῦτον] ῥώμη δὲ εκ, 5, Η" ῥώμη τεῖὺν ὦ οὐδενία τε 5οΓΙμ5]; οὐδὲν ἰᾶται {{{{}} 
οὐδένειά τε χ οοτΥ, Η3 ἀρετὴ 5. 8. Η3 ἀ ἄγνοια (ἢ: ἄνοια Η, ἀνϑρωπεία 

Μαπας, ὁχ σοὐ σε Οχοῃ. (ὉΠ. Νονὶ 1419 ὃ δοχοῦσαι) τε δοχοῦσαι Ῥ]αίο 

ὃ. ὃ φροντισταὶ Ης ἀὐἴὸ απο αὐά. καὶ, 564 ΤΌΓΒΙΝ. 6]. 8 μητέρα ἣ πατέρα ἢ 

8. 9. χαὶ ὁμοίως --- τελευτάτω οἴη. ἢ 9. χαὶ] ἢ σοηϊοῖο [0 μόνον γὰρ 

οὐ ΟἍ, μονονοὺχ ἄρα σοπϊοῖο ἐχβοᾷ τοὶ. Νίδημ, 11 χατηγορήσαντες "ἢ 

13 ἀξίου ἢ 13 τὸν ὁπ|. Υ 14 παρ᾽ αὶ (Μαηρ.): περὶ Η 15 παρὰ Ὁ (δαηρ.): 

περὶ ἢ 11 δυσεχπλύντους ν ἄχλυστα ἢ 19. ρεῖπηιπ καὶ ἴοτί. 560], 

ἀχοωσιν (ἢ 19, 90 χαὶ πάντων (Ξἴς (ἐς πάντα Βογὶρ85|)--- ἐχλαλῶσιν (1: οἷα, ἢ Ι 
31] χατηχόρου ἢ 34. ἀχριβῶσαι] ἀχριβ ΗΞ ἴῃ τὰκ, δηΐο βὶ τὰβ, ἴῃ Π δὲ ἢ 

28. 128,17 Απιΐτοκ. ἷκ ζισα βαγομΐ 9.2: 568 σΟΠΒ ἀθγθπγι}8. Δ᾽ ΕΠ 5. απαίίον βηΐ ἢπ86 

δἀτηοπθιΐ, ργοίωμ 18 Θ5πθ βροοίδηἃ ΘΟ ΟΠ ἶ8. ἀγόδηη ἰϑεϊαβ, ἀπυτ, 0 ταῖϊο!θ 6χ δἰ8 
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Ὁ ᾿ 

τέτταρα" ἕν έν, διὰ τί οὐχ ἐς ὧν αἱ ἄλλα: φυλαὶ πόλεων ἔλαχον. αλλ᾽ 

ἐξ ὧν ἡ Λευιτιχὴ μόνη, φυγάσι πόλεις ἀπεχρίϑησαν: δεύτερον δέ, διὰ τί 
ξξ ἃ ὃ - " ΩἿ πλεί. ἊΨ ἥφο ἐλ Φ κω . α΄ Υ̓͂ᾺΑ͂ οὔ - ἰώ - ᾿ ν 

ἕξ ἀριϑμῷ χαὶ οὐτε πλείους οὔτε ἐλάττους" τρίτον, τί δήποτε τρεῖς μὲ 
΄ ᾿᾿ ἜΡΕ, ἾἿ 4Φι ἢ “ς5} Ζ ᾿ - Χχ , ΡΕΙ ἫΝ Βα ἘΠ ἜΨΦ μ»."»".Ἅ 

πέραν τοῦ Ἰορδάνου. αἱ δ᾽ ἕτεραι ἐν τῇ Δαναναίων γῇ τέταρτον. διὰ 

ζι τί προϑεσμία τοῖς φυγάσιν ὥρισται τοῦ χατελϑεῖν ὁ τοῦ ἀρχιερέως θα- 
’ Ὕ ᾿ [ἡ ΄ ᾿ [ὰ ΄ » ᾿, ᾿ -Ψ ᾽ 38 νατῆς, λεχτέον οὖν περὶ ἔχάστου τὰ ἁρμόττοντα, ἀρχὴν ἀπὸ τοῦ πρώτου 

λαβόντας. εἰς τὰς ἀπονεμηϑείσας Λευίταις μόνοις πόλεις φεύγειν διείρηται 

πάνυ προσηχόντως" χαὶ γὰρ οἱ Λευῖται τρόπον τινὰ φυγάδες εἰσίν, ἕνεχα 

ἀρεσχείας ϑεοῦ γονεῖς χαὶ τέχνα χαὶ ἀδελφοὺς χαὶ πᾶσαν τὴν ϑνητὴν 

89. συγγένειαν ἀπολελοιπότες. ὃ γοῦν ἀρχηγέτης τοῦ ϑιάσου τούτου λέγων 10 

εἰσάγεται τῷ πατρὶ καὶ τῇ “ητρί: «οὐχ ξώραχα ὑμᾶς, χαὶ τοὺς ἀδελ- 

φοὺς οὐ γινώσχω, χαὶ τοὺς υἱοὺς ἀπογινώσχω“ (Ποῦ, 33,9) ὑπὲρ τοῦ 
δύ ϑολχῆς ϑεραπεύειν τὸ ὄν. ἢ δ᾽ ἀψευδὴς φυγὴ στέρησις τῶ δίχα μεϑολχῆς ϑεραπεύειν τὸ ὄν. ἢ νευδὴς φυγὴ στέρησις τῶν 

οἰχειοτάτων χαὶ φιλτάτων ἐστίν. φυγάδας οὖν φυγάσι παραχατατίνεται 

90 πρὸς τὴν ὧν εἰργάσαντο ἀμνηστίαν, δι᾽ ὁμοιότητα ἔργων. ἀρ᾽ οὖν διὰ 15 

ἁ αἱ δ᾽ ἕτεραι Τιτη.: τὰς δ᾽ ἑτέρας οοὐ., αιοά βογιιατγὶ ροΐοδὶ νόσθο αὐ ΐο 

ἰ λαβόντι εοπὶ, Μαηρ. διείρηται Η": διαιρεῖται (Σ (Π}} 8 οἱ οιχ. ἢ 

14. εἰχαιοτάτων (ἰ ἐστὶ ἃ ἐστὶ χαὶ φυγάδας φυγάσι ν 1ὸ ἀμνη- 

στείαν ὁοοὐ(, 

οἰν αι ῖθυβ, ααᾶθ ΠΥ 8. Ἰὼ. ρου πθιὺ βογίθ ΟὈΥ̓Θπογηΐ, βοχ οἰν  ἐαίοβ αὐ γοΐαρσταπι 

ἀαῖαθ βαηξ Βοιῃ οὐ 11 τὶ ΐπ Ἰα θογ Εἰ 15, ΘΓ ποῖ οἰΐαπι αἰϊασισῃ ἐγ αν οἷν  αΐος. δὰ 

μος πϑὰ8 ἀδρυϊαίαθ, βοουπα πὶ, ἃ ταϊθηθ κοχ Πυπθτο; ΠΟ ΘΠΐπὶ Οἰἶο86. ΠΌΤΙΘΙῚΒ 

Βῖο ργδοβονρίιβ νυἱἀθίυγ, ποσὰθ θ᾽ ασία πὶ πδά 8. Ρϑποογαπη οἰ γ] αἰτίη. ἰογεϊατη, ΟἿ ἔγοβ 

αἶγα Ιοτάδηοη οἰνιϊαίο5. οἱ ἰγὸβ ἴῃ τορίοπο Ομ δηδηδοα αἰβροβίίαθ δἰπί, ἀυδὸ τοίαρσίο 

Ρδοσδηθι8 Τοτοηὶ, αηλτγίαιη, σαν ἀθηπτηογα 0 οἱ, ἀοῇ πἰ το Το ρον β σοι ρτο θη βα, πέτα 

αυσ Βαϊ Βοιηϊοϊθα. ἴῃ εἰν ταῖθ τοίαρι!, ἀποδ πιογία!γ βασογίοβ ἸΏΔΡΉτα. οἱ ροκί 

τπογίο) βασογάοεϊθ τηᾶρσηὶ τονογίαταιγ ποι ϊο ἃ ἰπ οἰν αἴοιη δ αἰ ο ἢ 8. παθ, ἀδ κἰη- 

σα }}5. ογρὸ οροτίοὶ ἀἴσογο αἴψαθ θὺ οτάϊπο απὸ ργοροβαΐπηιβ. ἀπδοϑῖία ἈΌΞΟΙνογο. 

τ- 10.132. 15. ἐδίαι, 9.δ: ςοιιροίοπίογ δαιθ Ἰνονιίαγατα εἰν τα 5. ἰαίαβ αὐ τοι σία ᾿γίπλο 

οχρ!σαπάαιη 65. σοησγιθ δυΐθιῃ. ρτγονίβυιη ᾿ἰψαοῖ, ααΐὰ νον ταθ. Γασὶίαπῖο5. απ τηππεὶ 

Βαΐιβ, (φαΐ αὐά. ϑεδεπκῇ αὐ μ᾽δοοδπὶ ἀ6ο, τοὶ παυδηΐ (το πα ηΐ δον ίςίο) ραϊτί δι ρᾶὰτ- 

Θηΐοα. ΑἸῸ8. ὁπιπϑιπ σοσπαίἰοπθίη, οὐ ἀὐαοτοᾶπίὶ τἀπὶ 60. --- 2.7: Γυρίδηβ ἰσίίαγ δδί 

ΒΈΌΘΓΟΠΙ 5δογὶ ΑἰΓαΥγῚΒ. οἷν ΤῺ 1 5 [6 Γ. 10--- ]ῷ οἷν 114, 9,1 γ. 101, 28 ---108,4 

8εἢ., ἀδὶ ρῥτὸ ἰοῦ [9θαϊ. Ἰσσοῦ. ΝΙΤὶ ἰαυάαί ΑἸπ ΓΟ 5118, 12---Τὖ ἰδία, 9,7: οτρὸ 
οὐδ ἀθὺ5 ροτίϊο δϑὲ (Πρυϊ. 18,2) πΐ}}} ἀδθθὲ σαγαγο ηἷδὶ ἀθαπη. ἢ6. δἰ ογ 5. ἐπι- 

Ροήϊαίυγ ποοοββι αἰ ἷβ πΌΠοΓΘ.. ... πος Ομ γογὰ δὶ βασογ οι β ἔασα, αὐάϊοδιῖο ἀοπιοβεῖ- 

οοτγαπὶ οἵ αυαοάδιη Αἰ ἸΘ 110. ΠΥ ΒΒ  πιογα πῇ, τ 515. δὸ ΔΌΠποροῖ, αυ} δογυῖγο (60 ψοβεὶ, 

τοοίο οΥρῸ ἔαρασδα ἔπ 8 ΟῚ θ1}5 σοι μη θη αν} δοίθγπδο [ὁ ρῚ5. βαποῖίο, αὐ ααΐ θη ς τη Ἐπὶ 

ΟΠ βαμΐ 6085 Ὑροὶρίδηΐ 4υἱ ρμοοσαῖα. δτηα σοπἀθιηηδηΐθ8. δἴαπο ὀρόγα Οὔ] νἱοπδῖη υἱδὸ 

ΒΙρθγοτὶβ οχρθίδηϊ, 
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τοῦτο μόνον ἢ χαὶ δι᾽ ἐχεῖνο, (ὅτι) ἢ τῶν νεωχύρων Λευιτιχὴ φυλὴ τοὺς 

ϑεοπλαστήσαντας τὸν χρυσοῦν μόσχον, τὸν Αἰγυπτιαχὸν τῦφον, ἡβηδὸν 

ἐξ ἐπιδρομῆς χατέχτειναν, ὀργῇ διχαία σὺν ἐνθουσιασμῷ χαΐί τινι χατο- 

χωγῇ ϑεοφορήτῳ χρησάμενοι; οχαὶ χτείνει ἔχαστος αδελφὸν χαὶ πλη- 

5. σίον χαὶ τὸν ἔγγιστα“ (Εχοά. 32,21), ἀδελφὸν μὲν ψυχῆς τὸ σῶμα, τὸ 

δὲ λογιχοῦ πλησίον τὸ ἄλογον, τὸν δὲ ἔγγιστα νοῦ τὸν προφοριχὸν λόγον. 

οὕτως γὰρ ἄν μόνως ϑεραπευτιχὸν γένοιτο τοῦ τῶν ὄντων ἀρίστου τὸ 91 

ἐν ἡμῖν αὐτοῖς ἄριστον, πρῶτον μὲν εἰ ἀναλυϑείη ὃ ἀνῇρωπος εἰς ψυχήν. 

διαζευχϑέντος χαὶ διαχηπέντος αὐτῷ τοῦ ἀδελφοῦ σώματος χαὶ τῶν 

1 ἀνηνύτων ἐπιθυμιῶν: εἶτα τῆς ψυχῆς ἀποβαλούσης. ὡς ἔφην, τὸ πλη- 

σίον τοῦ λογιχηῦ, τὸ ἄλογον ---- χαὶ γὰρ αὐτὸ χειμάρρου τρόπον πεν- 

ταχῇ σχιζόμενηον διὰ πασῶν τῶν αἰσϑήσεων οἴα δεξαμενῶν τὴν τῶν 

παϑῶν ἀνεγείρει φοράν ---" εἶθ᾽ ἑξῆς τοῦ λογισμοῦ διοιχίσαντος χαὶ 92 

διαζεύξαντος τὸν ἐγγυτάτω δοχοῦντα εἶναι. τὸν προφοριχὸν λόγον, ἵν᾽ ὁ 

16 χατὰ διάνοιαν ἀπολειφϑῇ μόνος, ἔρημος σώματος, ἔρημος αἰσϑήσεως, 

ἔρημος γεγωνοῦ λόγου προφορᾶς" ἀπολειφθεὶς γάρ, τῇ χατὰ τὴν μόνω- 

σιν διαίτῃ χρώμενος, τὸ μόνον (ὃν) χαϑαρῶς χαὶ ἀμεϑέλχτως ἀσπά- 

ρ. ὅ60 Μ. σεται. [ πρός 1εὲ μὴν τοῖς εἰρημένοις χἀχεῖνο ὑπομνηστέην, ὅτι ἢ Λευι- 98 

τιχὴ φυλὴ νεωχόρων χαὶ ἱερέων ἐστίν, οἷς ἢ τῶν ἁγίων ἀνάχειται λει- 

0 τουργία" λειτουργοῦσι δὲ χαὶ οἱ τὸν ἀχούσιον φόνον δρῶντες, εἴ 1ε 

χατὰ Μωυσῆν ,,ὃΔ ϑεὸς παραδίδωσιν εἰς τὰς χεῖρας αὐτῶν“ (χοᾶ, 

21, 18) τοὺς ϑανάτου ἄξια εἰργασμένους πρὸς ἀναίρεσιν. ἀλλ᾿ οἱ μὲν 

ἐτάχϑησαν ἐπὶ τῷ τοὺς ἀγαϑοὺς σεμνύνειν, οἱ δ᾽ ἐπὶ τῷ τοὺς ὑπαιτίους 

1 ὅτι ἀὐαϊαϊ ᾿ δηΐθ μόσχον τὰ8. ἴῃ Η ὥ᾽ χατέχτεινον Η, χατέχτεινεν 

ἐοηΐοῖο οἱ ᾿ἴἰπ. 11 χρησαμένη ἢ, 4 χατοχωγὴ ἃ: χατακωχγῆ Η 4. ϑεο- 

φορήτῳ -- χτείνει οὐ). (1 ὃ τὸ Ο: τοῦ Η ἢ ἂν ἃ: οι, Η 8 ἀχολου- 
ϑείη (ὦ ὁ ἃ: οὦ. Η ἢ διαχοπέντος} διοιχισϑέντος σοπὶ. Μδπρ. 

αὑτοῦ σοηϊοῖὶο [0 ἀποβαλούσης Τυγη.: ἀποβαλλούσης ΟΝ 11 χειμάρ- 
ροῦν ἃ 12 διοιχίσαντος Ττνη.: διοιχήσαντος ΘΗ 1 ἀπολειφϑῇ Τύτη.: 

ἀποληφϑὴ ΟΝ 10 γεγωνοῦ λόγου βοτίρ5ὶ: γεγωνοῦ (" (Ὁ), γεγονὼς (3, γε (τε 

Ναπρ.) λόγου Η 11 ὃν δα, Μδηρ. 21 Μωσῆν οσαά. 28 τῷ 
(; τὸ Ἡ τῷ ἃ: τὸ ἢ 

1--Ἰ8 ἰδία, 3,7. ὃ Ρ. 108,7. 8..19. 30: οἵ Ἰάθο χὰ δὲ πη αϊ; ἔα 8 Π8. σογροτίβ, δυρὶ- 

ἴδη8 ραββίοπυπη θα ἰσαῖ 56. ΟΠ 0.8. οἱ 5018 γοιηδποαῖ .,. ΡΘΓΟΌΒΒΙΒ ἰρίτανγ ΠΥ 60 

σἰδάϊο πιογίδίαῦ 56 η8.}8 σαΓΠῚΒ ἴῃ ἡοΘὈΐΒ, αἱ Υἱναῖ δηΐπια ποβίγα. 18---22. ἐῤτα, 

2.5 γ». 108,12---1δ: αϑὶ οἴϊδιη. "ἃ ὀδβα, αυΐα [νου ϊαθ τηϊηἰβίγὶ βοΐ (οἱ. εἰ Ἰάθο ἰρβὸ- 

τὰπὰ οἰ ν᾽ ταῖ 65. ΓαρσΊ Θμ ΕἸ θ0}8. ποπι οἿ αὖθ ρῸΓ Ἰομθῖη ἀδραϊδηίιν, αὐἴὰ ᾿ρβὶβ ἴὰ5. δὲ αἰνῖπα 

τολπ δία Θχβθαμὶ οἶγοα οὸς. 4υἱ ογίπιθη τηργία!ϊο απ ϊβογίηΐ. 

Ῥμμοπΐθ ρεγα τοὶ, {Π], 9 
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94 χολάζειν. (18.) αὖται μέν εἰσιν αἱ αἰτίαι, ὧν ἕνεχα οἱ τὸν ἀχούσιον 

φόνον δράσαντες εἰς μόνας τὰς τῶν νεωχόρων φεύγουσι πόλεις. τίνες 
δέ εἰσι χαὶ διὰ τί ἀριϑωῷ ἕξ, ἑπομένως λεχτέον. μήποτ᾽ οὖν ἢ μὲν 

πρεσβυτάτη χαὶ ἐχυρωτάτη χαὶ ἀρίστη μητρόπολις, οὐχ αὐτὸ μόνον 

πόλις, ὁ ϑεῖός ἐστι λόγος, ἐφ᾽ ὃν πρῶτον χαταφεύγειν ὠφελιμώτατον. ὅ 

90 αἱ δ᾽ ἄλλαι πέντε, ὡς ἄν ἀποιχίαι, δυνάμεις εἰσὶ τοῦ λέγοντος, ὧν 

ἄρχει ἢ ποιητιχή, χαϑ᾽ ἣν ὁ ποιῶν λόγῳ τὸν χόσμον ἐδημιούργησε" 

δευτέρα δ᾽ ἣ βασιλιχή, χαϑ᾿ ἣν ὃ πεποιηχὼς ἄρχει τοῦ γενομένου“ τρίτη 

δ᾽ ἢ ἵλεως, δι᾽ ἧς ὃ τεχνίτης οἰχτείρει χαὶ ἐλεεῖ τὸ ἴδιον ἔργον" τετάρτη 

δ᾽ ἢ κ π καὶ νομοϑετιχῆς μοῖρα, δι᾿ ἧς ἃ μὴ χρὴ γίνεσθαι ἀπαγορεύει. 10 

90 πάγχαλοι δὲ χαὶ εὐερχέσταται πόλεις, ἀξίων σῴζεσθαι ψυχῶν τὸν αἰῶνα 

ἄρισταί γε χαταφυγαί' χρηστὴ δὲ χαὶ φιλάνθρωπος ἢ διάταξις, ἀλεῖψαι χαὶ 

ῥῶσαι πρὸς εὐελπιστίαν (ἰχανή. ἦς) τίς ἄν ἐδυνήϑη μᾶλλον τοσαύτην τῶν 

δυναμένων εὐεργετεῖν ἀναδεῖξαι ἀφϑονίαν διὰ τὰς διαφορὰς τῶν ἐν τροπαῖς 

97 ἀχουσίοις γενομένων, οἷς οὔτε ἰσχὺς οὔτε [ἢ] ἀσϑένεια ἢ αὐτή; προ- 15 

τρέπει δὴ τὸν μὲν ὠχυδρομεῖν ἱχανὸν συντείνειν ἀπνευστὶ πρὸς τὸν ἀνωτάτω 

4( ὀχυρωτάτη ἢ ἢ πόλις 5. 5. Η2 ἐστὶν ἢ 06. ὄντος οουΐ. Μδηρ., λεχϑέντος 

γὶγ ἀοοῖαβ ἀρὰ Μδηρ., ἡγεμόνος σοῃϊεῖο 1 ἡ 03: οὠ. ΟἾῊ, μὲν ἡ σοηίοϊο 

8 δ᾽ ἡ Η: δὴ α!, δὲ ἡ 6 9. δ᾽ ἡ ΕΗ: δὴ ἃ 10 νομοϑετιχὴ Η 

Ἰδουπαπι 6Χ ΑἸμδτγοβίο ΒυρρΙθμάδαι (6. στ. νομοϑετιχή, δι᾽ ἧς προστάττει ἃ δεῖ, πέμπτη δ᾽ 
ἡ. οἵ, ἃ 38, 100. 104) δῖε βίδίιο, Μίδηρ. ροβὶ ἀπαγορεύει 18. ῥῶσαι] συγχροτῆσαι 
οοηὶ. Μδηρ. ἱχανή δα, Μδηρ,, ἧς 1615 14 ἀναδεῖξαι 11:3: ἀνέδειξε 

ΟἿ! διαφϑορὰς 15 (ἡ) ἰσχὺς οοπϊ. ΟὐΠπ ἡ Βθοϊαϑὶ 10 δὴ] 
δὲ οὖν ὁχ οοαΐϊοο χομ. Οὐ}. Νονὶ 143 Μδῃρ, 

Ὡ--͵Ἴὖ ἰδίαά, 3,9: βοχ δυΐθιη εἰν  δίατμη τγοίιρία βυπὶ ἰΐα, αὐ ργίτοδ οἰ νὴ 88. 8: σοσηϊεϊο 

νογθὶ οἱ δὲ ἱποδρίπειῃ οἷπβ ἔογα νἱνθπάϊ .., ἤδοοὸ ἰσίίατ εἰν 88. νοΐ ππϑίγορο δ, 

οὐἱΐ δάϊασομὶ 41186 ΄Ζυϊπηθθ οἰνι 65 Του γι. βοουσηάδ δὲ εἰν αβ. σοηβ ἀθγαίΐο ἀϊν]- 

πᾶθ Ορογδιίοπῖβ, ἀ0ἃ ογθδίΒ οϑὲ πιὰ. ἰογεϊα οἰ 8. 68. σοηπ θα ρίαἰϊο μοΐοβίδι 

τρί οἱ τηδὶ δίδει !]8 δοίθγηδθ, αὐυδγίᾷ ΟΠ 88. Ργορ ἡ ἰϑίϊοπὶβ αἰνίμδο οοητυϊαβ. αὐυϊοία 

εἰν α5. Ἰορὶβ ἀἰνίπδο σοηἰθιηρ δεῖο, αυ86. ργαθοὶρὴλ αυὰ δον 5᾽1. βοχίδ φασαιο 

εἰνὶ [85 ρμογιῖο ἰθρῚ8, αὑδὸ ργϑθβογὶ 1 αὐϊὰ πὸπ (δοϊοηἀπη 81. αυδηΐα δϑουπάδπεϊα 

αἰνίηδο τϊβουογάϊαθ, χαδηΐαο αἰν εἶδ ῥ᾽ οίδ 8. οἰθβ, αὐ δἰ προ ϊογαπι βιθα δ ἔγαρ! αῖθ5- 

4106 Βυιηλῆδθ ὁΟὨ ΔἸ οἰ Οἢ 8. σοηβίἀογαηβ, αυϊθὰ5 οἱ ἰπυϊ 1 ἂς το] οἰδπίθβ δὰ ουρδηι ἀὰ- 

οἰπιὰγ οἱ πο γυοϊαῃίδγί ἀδ  οῖα Ὑἱοῖ! ἱπ] ΘΟ Θ ὈΓ8Β. ἐγθα 6 σοιῃτη ἴπι8, αἀἰγογβα ΠΟ Ὁ 5 

τοίυρία ρῥγοροηθγοῖ. οὐ εἰέαπι 23,12. ρ. 173,4. ὃ συπὶ ἰΐη. 14. 18. 15--131.6 ἐδίω, 
2.10: ρυϊωσ ἰρίζαγ γοηθάϊαπη, αὐ... β'π6. 018 σοηρογοπε  παϊϊομθ... δὰ ἔρβϑτ 

ΓΟΓΙ ΠῚ ἈΓΟΘπὶ ΟΠ. Π) ργορογθῖ, τϊ νΟΓὈΌ οϑὲ ἀδὶ.... ΟὉΪ οδὲ ἔοπῃβ βδρίθπιϊδο, ὑπόθ 

Ῥγο τῃοτῖθ Ὑἢ86 δοίθγηδθ δδυγίδὶ βοΐ ἱῃπιοτίδίθα. βοουπάνπ) οβὲ τοαθάϊαμ, αἱ οὶ 

ποῖ ροϊοδὲ σοσοίοηθαι οὶ {Π|ι5 ργδοιθαγ οἱ ἰγάϊου νοὶ ἱπροηΐο δὲ νοὶ δὶ οοη- 

ΡΓΘΒΘΏΒΙΟΩΘ. .., 5] ἴθι ὁρατὰ ἀοιηἰπὶ ἑοπϑίἀογεὶ δία οχ ἢἷβ 4186 ἰβοία βπὶ ἰδηιὶ 
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λόγον ϑεῖον, ὃς σοφίας ἐστὶ πηγή, ἵνα ἀρυσάμενος τοῦ νάματος ἀντὶ 

ϑανάτου ζωὴν ἀΐδιον ἄϑλον εὔρηται" τὸν δὲ μὴ οὕτως ταχὺν ἐπὶ τὴν 

ποιητιχὴν χαταφεύγειν δύναμιν, ἣν Μωυσῇς ὀνομάζει ϑεόν, ἐπειδὴ δι᾿ 
αὐτῆς ἐτέϑη κχαὶ διεχοσμήϑη τὰ σύμπαντα --- τῷ γὰρ ὅτι γέγονε τὸ 

ὃ πᾶν χαταλαβόντι μεγάλου χτῇσις ἀγαϑοῦ περιγίνεται, ἣ τοῦ πεποιηχότος 

ἐπιστήμη, ἢ δ᾽ εὐθὺς ἀναπείθει τὸ γενόμενον ἐρᾶν τοῦ φυτεύσαντος ---- 

τὸν δὲ μὴ οὕτως ἕτοιμον ἐπὶ τὴν βασιλιχήν ---  φύβῳ γὰρ ἄρχοντος τὸ 98 

ὑπήχοον, εἰ χαὶ μὴ εὐνοίᾳ πατρὸς τὸ ἔχγονον, ἀνάγχῃ σωφρονιζούσῃ 

νουϑετεῖται ---' τῷ δὲ μὴ φϑαάνοντι πρὸς τοὺς λεχϑέντας ὅρους ὡς 
Ι0 μαχρὰν διεστῶτας ἀφιχνεῖσϑαι χαμπτῆρες εἴσω πεπήγασιν ἕτεροι δυνά- 

μεων ἀναγχαίων, τῆς ἵλεω, τῆς προσταττούσης ἃ δεῖ, τῆς ἀπαγορευούσης 

ρ. 801 ΜΝ. ἃ μὴ δεῖ. ὅ τε γὰρ προλαβών, [ ὡς οὐχ ἀπαραίτητον ἀλλ᾽ εὐμενὲς δι᾿ 99 

ἡμερότητα φύσεώς ἐστι τὸ ϑεῖον, χἄν ἁμάρτῃ πρότερον, αὖϑις μετενόη- 

σεν ἀμνηστίας ἐλπίδι, ὅ τε ἔννοιαν λαβών, ὅτι νομοϑέτης ὁ ϑεός ἐστιν, 
ὁ πειϑαργῶν οἷς ἄν προστάττῃ πᾶσιν εὐδαιμονήσει " ὁ δ᾽ ὕστατος ὑστάτην 

εὑρήσεται χαταφυγήν, ἀποτροπὴν χαχῶν, εἰ χαὶ μὴ μετουσίαν προηγου- 

μένων ἀγαϑῶν. (19.) αἵδ᾽ εἰσὶν (αἵ) ἕξ πόλεις, ἃς καλεῖ φυγαδευτήρια 100 

1 ἀρρυπσάμενος Η 8 Μωσῆς εοὐά, 4 ἐχοσμήϑη Η ὄντι (Οἱ 
Υἱὰ. γέγονεν 5. μεγάλου δηρ.: μεγάλη οοὐα, 1 οὕτως ἃ 

(Τυτη.): οὔτε Η 8 ἀνάγχης σωφρονιζούσης σοηϊοίο 9. φϑάνοντι ἃ (ΤῸτγη.): 

φϑονοῦντι ἢ 12 ὅ τεῦ ὅ ὁ οοτγ. Ηξ ὀ Ἀ]14 ἀμνηστείας ΠΗ! 18 προστάττει ἢ 

εὐδαιμονήση ἃ 11 αἱ δἀάϊάϊ φυγαδευτηρίων Η! 

εοπιουρ᾽οίυγ οροτὶβ δυοίογθα), 4υοηἶδπὶ ὁχ 8. ὈΟηἶ8, 4080 5ιπὶ ἴθ σοηβιϊ αἰΐοηθ 8{{π8 

ΟΥΘϑ[ΌΓΔΘ.. . ...ῳ δοπυμ Πα βυμπηηθπη δἰ 16 ΔΟΙΘΓΠῸΠῚ ΘΟΠΡΓΘΠ ΘΠ Γ..... ΠΟΠΠΘ 

μἷβ8. φυδίηνῖβ ἰαγάθπι ἰηρθηΐαπ αἰ σογο ἀποίογθιη δα ργονοσδίυγῦ, ,. Ἔγρὸ ορογδίοτιἃ 
υἰγίυβ ἀοῖ, οἰβὶ πὸ νἱαθίμγ, ἰϑιηθη ΘΧχ 5.18 Ορδγῖ 18 δϑβεϊπιδίυγ. .... 

ῦ---9 ἰδία: ἰογιϊαβ ογάο δδὲ γοβδ 8. μοϊθβίδ ἰβ σοπ θη ρ᾽αιο, αὐ Βα οἰδίηιγ τορὶ, δὶ πὸ 

ἀοίετί τη 5 ἰδιηᾳυδη ρᾶγθης. τηεῖὰ ΘηἷπΠ) ργϑϑϑὶ ἀθητ8 ρογα σους ἰ οδοράϊοηβ ροίοβίδε 

4Ὁ] οβὲ βδί αἱ Ἰησταίαβ, αὐ προοθεϑι(δίθμη βοῦγ οἔδιϊβ ἀρποβοαΐ αἱ ποΙαϊς ἂὸ θαυϊν 

ἀτϑίίαιη ρῥἱθίδιῖβ δσπόβοογθ, δουρὶ Θπΐπὶ ἡθοθϑβίίδβ ἀθειη μ᾽οίδβ ρτουόσαγο ἀθθαθγαῖ. 

οἵ. εἰἴανι ὥ,11. 9--!Ἱ, ἐδία. 2,12: αὐἱ ἀδβοομάθγίπὶ οΥρῸ ὃχ 1118 δι ρθγουθιι5 

Ὑἱγίε θὰ8 δὰ πδθς ᾿πίργίοτα. ..., δαθθπὶ ργορίογα ποι ΐηἷβ γοίυρία 480 ροΐδηϊξ αἱ... 

δρογθοϊ ἀουηθ) Δ᾽ ὉΪ τοοο πο Πἰαγὶ ρΌβ86, δὶ υϑηΐδηῦ ροίπηΐ, Βρογοπὶ ρΌ586 σογτίρί, 5] 

Ρταδοερίδ βεφυδηϊογ οδϑο᾽θδίϊυ τη ἰθϑίδιηθηϊοτγ, 4 1.8. δὰ ἰηἰογιηδίηι δὰ ᾿πησσθηςϑιη 

ΔῸϊ ΓΕΥΟΟΔΙΏῸΣΓ ἃ ουΐρᾷ. ἤδθς ἰσίζυγ ἰηῖγα [ογάϑηθη εἰν ϊαίθ8. βθ] αθηΐ85 βυηΐ, τ μτοὸ- 

Ρἰθθηναβ ποῦϊβ ἀθυα), βθαυδιηογ αυδὲ ἰμθϑὲ, Υἱϊοιοιβ αὰδθ ρτομίθοί. 511 οὐσὸ ρτὸ- 

Ρ πάρ αἰν᾽η 818 διηὈἱεἴο, βοαυθη δα ργαθοθριϊοηΐβ οὐοραϊ το, ἰηϊογἀϊοῖδθ ῥγϑθυδτὶ- 

σϑίϊοηἶβ σδοϊο, ἀαΐθιι8 ργορὶ  ἰδίοτίαια ἀθὶ τη ϊβογσογάϊδιη δὲ ηοιηοι μοι ϊσθη οἱ. Ργου - 

ἀδητίδιι Ὑ6] ἰῃβι τ ϊογατ οὐϑοχαΐο γὙ6ὶ ἰδ θγαάϊεἰογτυ ἀθο! δι! οπ θ᾽ ὙΘὨΘΓΘΙΠΌΓ, 
“Ἀ 
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(Νυμι. 36, 12). ὧν αἵ μὲν πέντε ἀπειχονίσϑησαν χαὶ ἔστιν αὐτῶν ἐν 

τοῖς ἁγίοις τὰ μιμήματα, προστάξεως μὲν χαὶ ἀπαγορεύσεως οἱ ἐν τῇ 

χιβωτῷ νόμοι, τῆς δ᾽ ἵλεω δυνάμεως τὸ ἐπίϑημα τῆς χιβωτοῦ --- 

χαλεῖ ὃὲ αὐτὸ ἱλαστήριον ---. ποιητιχῆς δὲ χαὶ βασιλιχῆς τὰ ὑπόπτερα 

101 χαὶ ἐφιδρυμένα Χερουβίμ" ὃ δ᾽ ὑπεράνω τούτων λύγος ϑεῖος εἰς δρατὴν 

οὐχ ἦλθεν ἰδέαν, ἅτε μηδενὶ τῶν χατ᾽ αἴσϑησιν ἐμφερὴς ὧν. ἀλλ᾽ 

αὐτὸς εἰχὼν ὑπάρχων ϑεοῦ, τῶν νοητῶν ἅπαξ ἁπάντων ὁ πρεσβύτατος. 

ὁ ἐγγυτάτω, μηδενὸς ὄντος μεϑορίου διαστήματος, τοῦ μόνου, ὅ ἔστιν 

ἀψευδῶς, ἐφιδρυμένος. λέγεται γάρ' ,λαλήσω σοι ἄνωθεν τοῦ ἱλαστη- 

οίου. ἀνὰ μέσον τῶν δυεῖν Χερουβίμ“ (Εχοά. 25, 21). ὥσϑ᾽ ἡνίοχον τὸ 

μὲν εἶναι τῶν δυνάμεων τὸν λόγον, ἔποχον δὲ τὸν λαλοῦντα, ἐπιχελευύ- 

105 μενῶὼν τῷ ἡνιόχῳ τὰ πρὸς ὀρϑὴν τοῦ παντὸς ἡνιόχησιν. ὁ μὲν οὖν 

ἄνευ τροπῆς, ἑχουσίηυ μὲν ἄπαγε, ἀλλὰ χαὶ τῆς ἀχουσίου γεγονώς, 

αὐτὸν τὸν ϑεὸν χλῆρον ἔχων (Προαΐ. 10,3), ἐν αὐτῷ μόνῳ χατοιχήσει" 

οἱ δ᾽ οὐχ ἐχ προνοίας ἀλλ΄ ἀβουλήτοις χρησάμενοι σφάλμασι χαταφυ- 18 

103 γὰς ἕξουσι τὰς εἰρημένας ἀφϑόνους χαὶ πλουσίας οὕτως. τῶν δὲ πρὸς 

χαταφυγὴν πόλεων τρεῖς μέν εἰσι πέραν, αἵ μαχρὰν ἡμῶν τοῦ γένους 

ἀφεστᾶσι. τίνες αὗται; ὁ τοῦ ἡγεμόνος λόγος χαὶ ἢ ποιητιχὴ χαὶ βασι- 

λιχὴ δύναμις αὐτοῦ" τούτων γὰρ ὅ τε οὐρανὸς χαὶ σύμπας ὁ χόσμος 

104. ἐπιχοινωνεῖ. αἱ δὲ προσεχεῖς ἡμῖν χαὶ ἐφαπτόμεναι τοῦ τῶν ἀνθρώπων 920 

ἐπιχήρου γένους, ᾧ μόνῳ συμβέβηχε διαμαρτάνειν, αἱ ἐντός εἰσι τρεῖς, 

ἢ ἵλεως, ἢ προσταχτιχὴ τῶν ποιητέων, ἢ ἀπαγορευτιχὴ τῶν μὴ ποιη- 

100 τέων: αὖται γὰρ ἤδη ἡμῶν ἐφάπτονται. τίς γὰρ ἀπαγορεύσεως χρεία 

τοῖς μὴ μέλλουσιν ἀδιχήσειν, τίς δὲ προστάξεως τοῖς μὴ πεφυχόσι σφαλ- 

λεσϑαι, τίς ὃὲ τῆς ἵλεω τοῖς μηδ᾽ ὅλως ἁμαρτησομένοις: ἀλλὰ τό γε. 25 

ἡμέτερον γένος χρεῖον γέγονε τούτων διὰ τὸ πεφυχέναι χαὶ ἐπιχλινῶς 

100 ἔχειν πρός τε τὰ ἐχούσια χαὶ ἀχούσια ἁμαρτήματα. (20.) τέταρτον 

χαὶ λοιπὸν ἣν τῶν προταϑέντων ἢ πρηϑεσμία τῆς τῶν πεφευγότων χαϑ- 

[- 

3. ἐπίϑημα ((Η}}): ἐπίϑεμα Η ὃ ὑφιδρυμένα [, 1 εἰχὼν οἴη. ἢ 

8. τοῦ μόνου Ττη,: τῷ μόνον (ὐ, τὸ μόνον Η 9. ἐφιδρυμένος 5οτῖρβὶ: ἀφιδρυμένος 

οοὐά, 10 δυοῖν Η χερουβεὶμ ἃ 18. ἀλλὰ βουλῇ τοῖς α 

χρησάμενοι ἢ": χρησαμένοις ΠΗ! 10 μοβί εἰρημένας νἱὰ. δῇ. πόλεις 

οὕτως) οὔσας σοπὶοῖο οὕτω δὲ τῶν γ 18 ἀφεστᾶσιν ἢ Ρτυβ. χαὶ ΗΠ: 

οαι, 6Η! 20 ἐπιχοινωνεῖ Βογὶ μ8ὶ : ἐπιχοινωναὶ Η, ἐπιχοινωνίαι Ὁ, ἐστί, χοινω- 

ναὶ ν αἱ δὲ προσεχεῖς Οὐπη (οἱ, τηοῦο λἀποίδίδ): δὲ προσεχεῖς οοὐά,, δὲ καὶ 
προσεχεῖς ν 25 δὴ οὐπὶ. Μδηρ,. 2 τῆς] τοῖς ἃ 28 προτεϑέντων 1, 

υϑαυο δα ΠΠΠπ4 ἰθ! ρμὰ5 τὶ π᾿ εἰν αΐθ τοί σι μοι οἰ ἀᾷ 1116, ἀσπος 
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ὁῆηο, τοῦ ἀρχιερέως ὁ ϑάνατος, πολλὴν ἐν τῷ ῥητῷ μοι παρέχουσα 

δυσχολίαν. ἄνισος γὰρ ἢ τιμωρία χατὰ τῶν τὰ αὐτὰ δρασάντων νομο- 

Ρ. 5602 Ν. ϑετεῖται, εἴ 718 οἱ μὲν | πλείω χρύνον ἀποδράσονται, οἱ δὲ ἐλάττω" 

μαχροβιώτατοι τὰρ (οἵ μέν), οἱ δὲ ὀλιγοχρονιώτατοι τῶν ἀρχιερέων 

5. εἰσί" χαὶ οἱ μὲν νέοι, οἱ δὲ πρεσβῦται χαϑίστανται" χαὶ τῶν ἑαλωχήτων 107 

ἐπ᾿ ἀχουσίῳ φόνῳ οἱ μὲν ἐν ἀρχῇ τῆς ἱερωσύνης ἐφυγαδεύϑησαν, οἵ 

δ᾽ ἤδη μέλλοντος τελευτᾶν τοῦ ἱερωμένου, ὡς τοὺς μὲν αἰῶνα μαχρόν 

τινα τῆς πατρίδος ἐστερῆσθαι, τοὺς δ᾽ αὐτὸ μόνον ἡμέραν, εἰ τύχοι, 

μεϑ᾽ ἣν τὸν αὐχένα ἐπαίροντες χαὶ φρυαττήόμενοι χαὶ γελῶντες τοὺς 

10ὼ ἄγχιστα γένους τῶν ἀνῃρημένων ἀφίξονται. τὸ ἄπορον οὖν χαὶ δυσα- 108 

πολήόγητον ἀποδρασόμεϑα τῆς δι᾿ ὑπονοιῶν φυσιχῇς ἀποδόσεως ἐφιέ- 

ἁενοι, λέγομεν γὰρ τὸν ἀρχιερέα οὐχ ἄνθρωπον ἀλλὰ λόγον ϑεῖον εἶναι 

πάντων οὖχ ἑχουσίων μόνον ἀλλὰ χαὶ ἀχουσίων ἀδιχημάτων ἀμέτοχον. 

οὔτε γὰρ ἐπὶ πατρί, τῷ νῷ, οὔτε ἐπὶ μητρί, τῇ αἰσϑήσει, φησὶν αὐτὸν 109 

16 Μωυσῆς (1,6ν.31.11) δύνασϑαι μιαίνεσθαι, διότι, οἶμαι, τονέων ἀφϑάρ- 

τῶν χαὶ χαϑαρωτάτων ἔλαχεν, πατρὸς μὲν ϑεοῦ, ὃς χαὶ τῶν συμπᾶν- 

των ἐστὶ πατήρ, μητρὸς δὲ σοφίας, δι᾿ ἧς τὰ ὅλα ἦλθεν εἰς γένεσιν" 

χαὶ διότι τὴν χεφαλὴν χέχρισται ἐλαίῳ, λέγω δὲ τὸ ἡγεμονιχὸν φωτὶ Πὺ 

αὐγοειδεῖ περιλάμπεται, ὡς ἀξιόχρεως ,ἐνδύσασϑαι τὰ ἱμάτια“ νομισϑῇ- 

20 ναι --- ἐνδύεται δ᾽ ὃ μὲν πρεσβύτατος τοῦ ὄντος λόγος ὡς ἐσθῆτα τὸν 

χύσμον (γὴν γὰρ χαὶ ὕδωρ χαὶ ἀέρα χαὶ πῦρ χαὶ τὰ ἐχ τούτων ἐπαμπ- 

ἰσχεται). ἥ δ᾽ ἐπὶ μέρους ψυχὴ τὸ σῶμα, ἢ δὲ τοῦ σοφοῦ διάνοια 

τὰς ἀρετάς --- χαὶ ὅτι τὴν χεφαλὴν ,οὐδέποτε ἀπομιτρώσεις, τὸ βα- 1] 

σίλειον οὐχ ἀποθήσεται διάδημα, τὸ σύμβολον τῆς οὐχ αὐτοχράτορης 

5 μέν, ὑπάρχου δὲ χαὶ ϑαυμαστῆς ἡγεμονίας, ,οὐδ᾽ αὖ τὰ ἱμάτια διαρ- 

ρήξει“ ([μον. 21,10) ὃ τε γὰρ τοῦ ὄντος λόγος δεσμὸς ὧν τῶν 113 

Ἰ παρέχουσαν ΠΗ! ἀ οἱ μέν δα αϊ, οἱ μὲν γὰρ μαχροβιώτατοι οοηΐ. Μδηρ. 

4 οἱ δὲ ὀλιγοχρονιώτατοι 5. 5. ἢ 10 ἔγγιστα ν ἀνηρημένων 3; ἀνημέρων 

ΟἪ 11. 12. ἐφαπτόμενοι σοπὶ, Μδηρ. 1Ὁ μόνων ἢ 1 Μωσῆς 
ἐοάα. 16. ἔλαχε (ἱ 18 χέχριται ἃ 20 ἀπομητρώσει αὶ 

τηογϊ Δί 5ΔΟΟΓΟῸΒ ΠΡ Π8, ἰπ ἀπὸ βοοπηάδουτ ᾿ἰξ ογατ ἢδογοὶ ἱπίογργοίδιϊο. ρτὶ- 

ΤΏ) ἰρ88 ἰῃρα βογίθ τηϑρὶβ αυδιὴ δοαυϊίαῖς ΑἸ Του 5 ὀχδιἐ πἶβ ἀἰθῆηίία, ἀοίη ἴῃ Ο8}8}85 
ΡΑτΙ 5 ἱπρᾶγ οὐθηΐυβ: ροΐογαι θαΐτη ἤθτί, αὐ ροϑὲ Ποιηΐϊοῖάϑο {ΠῚ 8. τοίασία πη 5ϑαπσπιὶ 

ἀϊθ ΟὈΓΕῚ ΠΡ ΒΔΟΘΓΩΟΒ. δὲ δυΐθη Βα Ὁ ἰπσοτίο βϑηϊθη  α ογρὸ ἡπΐα ἤδογοῖ 1} - 

ἴογα, ἀυδογβῖηι 5. ΒΡ |Γ18}18. ἀ}8. 651 ἰδῖθ τηρ 115. Βδσθγ 05. ἢἶδί (οἱ δ] 15. γὙογθατῃ ἀθὶ 

ἐνν, Π] ΘΧΟΓΒ ΟἸΠΏΪΠΠπ| δὶ υϑἱηίδγίοσγι εἰ δου! ἀθπιϊυτη ἀο] οἴογιπι.. . «9 

20 ---Ἰ 4,2 ἰδία, ; νηοῦ ϊο ομΐμῃ γϑυὶ οοηβίγ οἰ οὐληΐα δυιηΐ οἱ οἷιι5 σοπ πο πίμν Ροί τὰ 
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ἁπάντων, ὡς εἴρηται, χαὶ συνέχει τὰ μέρη πάντα χαὶ σφίγγει χωλύων αὐτὰ 

διαλύεσϑαι χαὶ διαρτᾶσϑαι" ἧ τ᾽ ἐπὶ μέρους ψυχή, χαϑόσον δυνάμεως 

μεμηίραται, τῶν τοῦ σώματος οὐδὲν ἀποσχίζεσθαι χαὶ ἀποτέμνεσθαι 

μερῶν παρὰ φύσιν ἐᾷ, τὸ δ᾽ ἐπ᾽ αὐτῇ πάντα ὁλόχληρα ὄντα ἁρμονίαν 

χαὶ ἕνωσιν ἀδιάλυτον ἄγει τὴν πρὸς ἄλληλα" ὅ τε χεχαϑαρμένος τοῦ ὃ 

σηφοῦ νοῦς ἀρρήχτους χαὶ ἀπήμονας διαφυλάττει τὰς ἀρετάς, τὴν φυ- 

σιχὴν αὐτῶν συγγένειαν τε χαὶ χοινωνίαν ἁρμοσάμενος εὐνοίᾳ παγιωτέρᾳ. 

13 (12.) οὗτος ,ἐπὶ πᾶσαν ψυχὴν τετελευτηχυῖαν“, ἧ φησι Μωυσῆς, 

»οὐχ εἰσελεύσεται“ (1,6ν. 21, 11)" ϑαάνατος δὲ ψυχῆς ὁ μετὰ χαχίας 

Ι ἐστὶ βίος, ὥστε οὐδέ τινος ἄγους, ὧν προσβάλλειν ἀφροσύνη φιλεῖ, ποτὲ μ. 566 Μ. 

14 προσάψεται. τούτῳ χαὶ παρϑένος ἐχ τοῦ ἱεροῦ γένους ἁρμόζεται, χα- 11 

ϑαρὰ χαὶ ἀμίαντος χαὶ ἀδιάφϑορος εἰς ἀεὶ γνώμη χήρας γὰρ χαὶ ἐχβε- 

βλημένης χαὶ βεβήλου χαὶ πόρνης ἀνὴρ οὐδέποτε γίνεται (014. 13,14), 

πόλεμον ἄσπονδον χαὶ ἀχήρυχτον πρὸς αὐτὰς ἀεὶ συγχοοτῶν. ἐχϑρὸν 

Ἱὰρ αὐτῷ τὸ χηρεύειν ἀρετῆς καὶ ἐχβεβλῆσϑαι χαὶ πεφυγαδεῦσϑαι πρὸς 16 

αὐτῆς χαὶ πᾶν ὅ τι ἄν ἢ βέβηλον πεῖσμα χαὶ ἀνίερον: τὸ δὲ πολυμι- 

ἡὲς χαὶ πολύανδρον χαὶ πολύϑεον, ἄϑεον μὲν οὖν χαχύν, πόρνην, οὐδὲ 

προσιδεῖν ἀξιοῖ, τὴν ἕνα ἄνδρα χαὶ πατέρα τὸν ἡγεμόνα ϑεὸν ἐπιγε- 

"Ὁ Ἰραμμένην ἠγαπηχώς. ὑπερβολή τις περὶ τὸν τρόπον τοῦτον τελειότητος 

ἐνορᾶται. τὸν μέν γε τὴν μεγάλην εὐξάμενον εὐχὴν οἶδέ που καὶ ἀχου- 30 

σίως σφαλλόμενον, εἰ χαὶ μὴ ἐχουσίῳ Ἰνώμῃ λέγει γάρ: ἐὰν δέ τις 

ἀποϑάνῃ ἐπ᾿ αὐτῷ ἐξάπινα, παραχρῆμα μιανθήσεται“ (Νυμπι. θ, 9)" 

τὰ γὰρ ἀβούλητα ἔξωϑεν αἰφνίδιον χατασχήπτοντα παραχρῆμα τὴν ψυ- 

χὴν οὐ πρὸς αἰῶνα μήχιστον μιαίνει, ἅτε ὄντα ἀχοηύσια. τούτων δ᾽ ὁ 56 

1 ἁπάντων ἄρρηχτος χαὶ σοηΐ, Μδηρ, ὡς οὔ, 6Η! εἴργεται ἃ χωλύων 
(: χωλύει Η, χαὶ χωλύει Η’ ἢ ἣ τ᾽ 6"; ἥ τε Η3, εἴτε 61 (Ε} χαϑ᾽ ὅσον 

ῸΝ Ἴ παγειοτέρα (ἰ, παγιωτάτῃ εοπὶ. δηρ, 8 οὗτος Η3; οὕτως ((ΕὉ 

τετελευτηχυῖαν Η": τετελευτηχῶσαν (1(ἢ[}) Μωσῆς οοὐά. 10 προσβάλλει 
ΟὙ αι νἱά, 11 ἱερατιχοῦ οοηΐ, ΜΆηρ. 14. αὐτοὺς ἃ 11 (χαὺ 

ἄϑεον ὁμοῦ χαχόν ςοπίοῖο ἄϑεον 866]. Μάῃρ,., ἄϑεον μὲν οὖν 566]. Οὐδὴ 
18 τὴν 6 οοττ, Η" 19. τελειότατος ἢ 20 οὐδέπου οοπὶ. Μδηρσ, 21 μὴ 

χα Ω0ὨῺ.34 τὰ (αἰ τῶν Η ἀβούλητα 5ογῖρ51: ἀβουλήτων Η5, ἀβουλούντων 
Ο(Ε"), ἰοτὶ. τῶν γὰρ ἀβουλήτων τινὰ 5ογ]. 25 ἅτε Ἡ: ἄν τε ( Ροβί 

ἀχούσια δᾷά. τύχοι (3 

.« οἵ ἴδ οτηπία τηᾶποηΐξ, αυΐα αἰββο τὶ ἢ ὍΘ δἰπὶϊ απ86 ἴρ86 σοηβίγί χὶὶ. 

οἵηηΐα δηΐη ἀυσδὰ γα] 800. ἱπιροῦῖο ΠΟ ογοοὶ οἱ τορὶξ δὲ παίαγα! σοποογαΐα ᾿ἰραῖ, 

οἱ, αὐ ". 7,8, 
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ἀρχιερεὺς χαϑάπερ χαὶ τῶν ἑχηυσίων ὑπεράνω στὰς ἀλογεῖ, ταῦτα δ᾽ 116 

οὐχ ἀπὸ σχοποῦ μοι λέλεχται, ἀλλ᾽ ὑπὲρ τοῦ διδάξαι, ὅτι φυσιχωτάτη 

προϑεσμίχ χαϑόδου φυγάδων ὁ τοῦ ἀρχιερέως ἐστὶ ϑάνατος (Ναπηι. 

80,25). ἕως μὲν γὰρ ὁ ἱερώτατος οὗτος λόγος ζῇ χαὶ περίεστιν ἐν 117 

5. Ψυχῇ, ἀμήχανον τροπὴν ἀχηύσιον εἰς αὐτὴν χατελθεῖν. ἀμέτοχος γὰρ 

χαὶ ἀπαράδεχτης παντὸς εἶναι πέφυχεν ἁμαρτήματος. ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, 

οὐχ αὐτὸς διαφθϑαρείς, ἀλλ᾽ ἐχ τῆς ἡμετέρας ψυχῆς διαζευχϑείς, χαϑ- 

οὖος εὐθὺς δίδοται τοῖς ἑχουσίοις σφάλμασιν’ εἰ γὰρ μένοντος χαὶ 

ὑγιαίνοντος ἐν ἡμῖν ἐξῳχίζετο, μετανισταμένου πάντως εἰσοιχισῦήσεται. 

10 Ἰέρας γὰρ ἐξαίρετον ὁ ἀμίαντος ἀρχιερεύς, ἔλεγχος, ἐχ φύσεως χεχαάρ- [18 

πωται τὸ μηδέποτ᾽ εἰς αὑτὸν παραδέξασθαι τόπον Ἰνώμης ὄλισϑον. 

διόπερ ἄξιον εὔχεσθαι ζῆν ἐν ψυχῇ τὸν ἀρχιερέα ὁμοῦ χαὶ βασιλέα, 

διχαστὴν ἔλεγχον, ὃς ὅλον ἡμῶν τὸ διανοίας ἀποχεχληρωμένος διχα- 

στήριον ὑπ᾿ οὐδενὸς τῶν ἀγομένων εἰς χρίσιν δυσωπεῖται. 

15 (22.) Λελαληχότες οὖν τὰ ἁρμόττοντα περὶ φυγάδων τὴν χατὰ 119 

τὸν εἰρμὸν ἀχολουϑίαν συνυφανοῦμεν. λέγεται γὰρ ἑξῆς" ,εὖρεν αὐτὴν 

ἄγγελος χυρίου“ (θη. 10,1), χάϑοδον ψηφισάμενος ὑπ᾽ αἰδοῦς χινδυ- 

Ρ. ὅ64 ΜΝ. νευσούσῃ ψυχῇ πλανᾶσθαι χαὶ μονονοὺ [ προπομπὸς γινόμενος τῆς εἰς 

τὴν ἀπλανῇ Ἰνώμην ἐπανόδου. χρήσιμον δὲ χαὶ τὰ περὶ εὑρέσεως "καὶ 120 

0 ζητήσεως φιλοσοφηϑέντα τῷ νομοϑέτῃ μὴ ἡσυχασϑῆναι. τοὺς μὲν γὰρ 

εἰσάγει μηδὲν μήτε ζητοῦντας μήτε εὑρίσχοντας, τοὺς δὲ ἐν ξἐχατέρῳ 

χατηρϑοῦντας, ἐνίους δὲ ϑάτερον περιπεποιημένους, ὧν οἱ μὲν ζητοῦντες 

οὐχ εὑρίσχουσιν, οἱ δ᾽ εὑρίσχουσιν οὐ ζητήσαντες. οἱ μὲν οὖν μήτε 12] 

εὑρέσεως μήτε ζητήσεως ἐφιέμενοι τὸν λογισμὸν ἀπαιδευσίχ χαι ἀμελε- 

85 τησίᾳ χαλεπῶς ἠχίσαντο χαὶ δυνάμενοι ὀξὺ χαϑορᾶν ἐπηρώϑησαν. 

-.....ὕϑ΄ὸἢὶἢἃ........-.-.--.Ἔ-- - 

τ ἀλλὰ τῆς σοηϊοῖο 8. ἐχουσίοις Μδυιγὶ αἱ ΑἸ θγΟϑΙΪ οαἀϊίοτοβ (Μ 8 ηρ.}: ἀχουσίοις σοαα, 
10 ροβὶ φύσεως αὐά, καὶ ἀἩ 11 μηδέποτε ( αὑτὸν Η3: αὐτὸν ΟΗ! τόπον 

ςοτγιιρίαπι, τὸ παράπαν Μαηρ., τὸν πονηρὸν (ΝΠ 12. 18 ἄρχοντα ὁμοῦ χαὶ βασιλέα 

διχαστήν τε χαὶ ἔλεγχον ἑσοπίοίο: ν. απο ἀδῖ, ροΐ. 'π8, ὃ 39 12 βασιλέα 5εε]. ΤΏτη. 

13 ἧς Ηδ: ὡς ΘΗ! 14. ἀπαγομένων Νίαησ. Ρ6Γ δτγοόγοίη, Ὀἱ Υἱᾶ, 16. ἑξῆς 

Μαηρ.: ἐξ ἀρχῆς Ἄεοὐά. 17 κάϑοδον 6,3: χαϑ᾽ ὁδὸν (Ἢ 18 οὐ (ἰ: ἐν Ἡ 

13 τὰ οἱ. ἴ, 28 οἱ δ᾽ Η: οὐδ᾽ α οὐ (ἢ): οἱ 6 30 ἐπήρω- 

σαν Ὁ 

4--8 ἐῥίά.: νἱνὶῖ ἰσίταγ ἀδὶ νϑγθυτη οἱ πιδχίτηθ ἴῃ ΔΠΪΠῚΒ. ΥἿΥΪ Βογα πὸ ὑπἸ] 088) 

τοῦτ γ΄ ρ᾽οηϊτμἀο αἰνιηϊ λι185. ππτηηιδαι ΘηἾ πὰ τη ΟΥΠΓ ΒΟΠΙ θ᾽ Γογὴδ ΟἾν ] 1188. οἱ δϑίθγηδ 

ἀοδὶ υἱγῖας. β58πη86 τηογί ἐγ πΟΌΪΒ, 8᾽ ἃ ποϑίγῃ δῃΐϊπηὰ βορδγθίαγ, πο αυὺ τπηογίθ σογγιτηρᾶς- 

ἴατγ, βοὰ φῃο αἰββοϊγαϊογ αἰηὰθ ΘΧΌΔΙΏΓ ἸΏ6Π8 ποβίγα αὖ Θ᾽Ὸ8 σΟὨΪΠΟΙΙΘΏΘ; ΤΏΟΥΒ ΘΗ 
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οὕτως φησὶ ,τὴν γυναῖχα Λὼτ στραφεῖσαν εἰς τοὐπίσω γενέσϑαι στήλην “ 

125. (θη. 19,26), οὐ μυϑοπλαστῶν, ἀλλὰ πράγματος ἰδιότητα μηνύων. ὃς 
γὰρ ἄν ὀλιγωρήσας τοῦ διδάσχοντος ὑπὸ ῥαϑυμίας ἐμφύτου τε ὁμοῦ χαὶ 

συνήϑους τὰ μὲν πρόσω χαταλίπῃ, δι ὧν δρᾶν χαὶ ἀχούειν χαὶ ταῖς 

ἄλλαις δυνάμεσιν ἔστι χρῆσϑαι πρὸς τὴν τῶν φύσεως πραγμάτων ἐπί- 5 

χρισιν, ἐχτραχηλίσας δ᾽ αὑτὸν εἰς τοὐπίσω περιαγάγῃ, τὰ τυφλὰ τῶν 

ἐν τῷ βίῳ πραγμάτων μᾶλλον ἢ τῶν τοῦ σώματος μερῶν ἐζηλωχώς, 

128 ἀψύχου χαὶ χωφῆς λίθου τρόπον στηλιτεύεται,. οὐ γὰρ ἔσχον, ἢ φησι 

Μωυσῆς, οἱ τοιοῦτοι τρόποι ,χαρδίαν συνιέναι χαὶ ὀφθαλμοὺς βλέπειν 

χαὶ ὦτα ἀχηύειν“ (Ποαί. 29,4), ἀλλὰ τυφλὸν χαὶ χωφὸν χαὶ ἀνόητον 10 

χαὶ πάντῃ πηρὸν βίον ἀβίωτον ἑαυτοῖς ἐξειργάσαντο, οὐδενὶ τῶν ὃεόν- 

[34 των ἐφιστάντες. (23.) ἡγεμὼν δ᾽ ἐστὶ τοῦ χοροῦ τούτου ὃ τῆς σω- 

ματιχῆς χώρας βασιλεύς: ,, ἐπιστραφεὶς“ γάρ φησι Φαραὼ εἰσῆλϑεν 

εἰς τὸν οἶχον αὐτοῦ, χαὶ οὐχ ἐπέστησε τὸν νοῦν οὐδ᾽ ἐπὶ τούτῳ“ (Εχοά. 

1, 23), ἴσον τῷ ἐπ᾽ οὐδενὶ τὸ παράπαν, ἀλλ᾽ εἴασεν αὐτὸν οἷα φυτὸν 18 

128 ἀγεώργητον ἀφαυαίνεσθϑαι χαὶ στειρούμενον ἀγονία χρῆσϑαι. οἱ μέν 

τε βουλευόμενοι χαὶ σχοπούμενοι χαὶ πάντ᾽ ἐπιμελῶς ἐξετάζοντες ἀχο- 

γῶσι χαὶ παραϑήγουσιν αὐτόν: ὃ δὲ τυμναζόμενος τοὺς οἰχείους φέρει 

χαρπούς, ἀγχίνοιάν τε καὶ σύνεσιν, δι’ ὧν τὸ ἀφενάχιστον περιγίνεται" 

ὃ δ᾽ ἀπερίσχεπτος ἀμβλύνει χαὶ περιϑραύει τὰς φρονήσεως ἀχμᾶς. 30 

120 Τὸν μὲν οὖν ἄλογον χαὶ ἄψυχον ὡς ἀληϑῶς τῶν τοιούτων ϑίασον ἑχτέον. 

τὸν δὲ τῶν σχέψει καὶ εὑρέσει χρωμένων ἐπιχριτέον. αὐτίχα τοίνυν ὁ 

πολιτιχὸς μὲν ἥχιστα δὲ δοξομανὴς τρόπος, ἐφιέμενος; τῆς ἀμείνονος 

γενεᾶς, ἣν ἀρεταὶ χεχλήρωνται, ζητῶν τε χαὶ ἀνευρίσχων αὐτὴν εἰσάγεται. 

21 «εὖρε““ 1τάρ φησιν ἄνθρωπος τὸν ᾿Ιωσὴφ πλανώμενον ἐν τῷ πεδίῳ, 25 

ὃ αὐτὸν ὁοοὐά, περιαγάγη ἢ": περιαγάγει ΘΗ 9 Μωσῆς Η τοιουτότρο- 

ποι ᾿ποὐΐεϊο (εἴ, ρ. 126, 322). τρόποι οἵα. (ἡ (ἴδηρ.) 11 πάντη Η3 (Μδηρ.): πάντα 

σὴ πηρὸν 860], Μαῃν. ἐφιστάντες (νοῦν) σομΐ, Μδηρ. 12 δέ ἐστι ἢ 

18 ἐπιγραφεὶς ΤΌγη, 14 τούτω Η;: τοῦτο (Ἢ! 10 ἀγονία ΗἨ": ἀγωνία 

ΘΟΗ͂Ι 19. ἀφαινάχιστον (3 (Η}) 22) τὸν ΤΌτη. : τῶν ἑοσε, 9) πλανῷ- 

μενον οἵη. Η τῷ οἴη, Ταύτῃ, 

-.-...... ὁ .ἷ΄ὖὮὖὮὖὮὖἃὮἍ!ἕ. 

νΟΓᾺ 651 υϑτθὶ οἵ δηϊηᾶθ 5ϑρηγαῖίο, ἀθηῃΐηηθ δἰδίϊη ἱποὶρὶῖ δηίπια θϑοσδίϊβ ρδίογο 

γ ΟΠ ΔΓ 5, 1564. εἰ, Ονῖψ. (Ὀπίγα (εἰς, ΠῚ 45 υ. ὅ58: τὰ μὲν οὖν τῆς 

χατὰ τὸν τόπον τροπολογίας οὐκ ἀναγχαῖον νῦν λέγειν... τίς τε ἡ γυνὴ αὐτοῦ γενομένη 

στήλη ἁλὸς διὰ τὸ ἐστράφϑαι εἰς τοὐπίσω... Πονη!, ἐη Οεη. ΤΊ 2 γ. 74. 

34---Ἰ 1.1} Ανϑτος ἰ. ο. 8,47: ἰταῖγοϑ 5105 τασιίγουαί οἱ δὰ δὰ ἰοβιηαθδὶ ἰοοῦτα, ἴῃ 

ἅυὺ ραβοθθδηϊ οΥ̓5, οἱ οὐπὴ ΟΠ ὌΥ 5861 ἡσΐα ἴῃ Ἰ)οϊ θα βυπΐ, ρογγοχὶς θὸ, βἰρηϊῆ- 
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χαὶ ἠρώτησεν αὐτόν: τί ζητεῖς: ὃ ὃὲ εἶπεν' τοὺς ἀδελφούς μου ἐγὼ 

ζητῶ, ἀνάγγειλόν μοι, ποῦ βόσχουσιν. εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ ἄνθρωπος" 

ἀπήρχασιν ἐντεῦθεν: ἤχουσα γὰρ αὐτῶν λεγόντων: πορευϑῶμεν εἰς 

ρ. ὅδ ΜΝ. Δωϑαΐν. χαὶ ἐπορεύϑη ᾿Ιωσὴφ χατόπιν τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ, χαὶ | εὗρεν 

αὐτοὺς ἐν Δωϑαΐν“ (6 εη. 81, 18---17.. ἑρμηνεύεται Δωϑαῖν ἔχλειψις 128 

ἰχανή, σύμβολον ψυχῆς οὐ μέσως ἀλλὰ τελείως ἀποδεδραχυίας τὰς 

χενὰς δόξας, αἵ γυναιχῶν μᾶλλον ἢ ἀνδρῶν ἐπιτηδεύμασιν ἐοίχασι. 

διὸ πάνυ χαλῶς ἢ ἀρετὴ Σάρρα τὰ γυναιχεῖα ἐχλείπει“ (θη. 18,11), 

περὶ ἃ πονούμεϑα οἱ τὸν ἄνανδρον χαὶ ϑῆλυν ὄντως βίον μεταδιώχοντες. 

1ὸ ὁ δὲ σοφὸς χαὶ ,ἐχλείπων προστίθεται“ (θη. 25, 17) χατὰ Μωυσῆν, 

φυσιχώτατα᾽ τὴν γὰρ τῆς χενῆῇς δόξης ἀφαίρεσιν πρόσϑεσιν ἀληϑείας εἶναι 

συμβέβηχεν. εἰ δή τις ἔτ᾽ ἐν ϑνητῷ χαὶ πολυμιγεῖ χαὶ πολυμόρφῳ βίῳ 139 

διατρίβων χαὶ χεχρημένος ἀφϑόνοις ταῖς πρὸς περιουσίαν ὕλαις σχέπτεται 

χαὶ ζητεῖ περὶ τῆς ἀμείνονος χαὶ πρὸς τὸ χαλὸν μόνον ἀφορώσης Ἱενεᾶς, 

15 ἄξιος ἀποδοχῆς ἐστιν, ἄν μὴ παλιν τὰ ὀνείρατα χαὶ φαντάσματα τῶν 

νομιζομένων χαὶ φαινομένων ἀγαϑῶν ὑπαναπλεύσαντα παρευημερήσῃ,. 

μένων Ἰὰρ ἐν ἀχιβδηλεύτῳ τῇ ψυχιχῇ σχέψει, χατ᾽ ἴχνος τῶν ζητου- 180 

μένων βαίνων χαὶ ἐπαχολουϑῶν οὐχ ἀνήσει πρότερον ἢ τοῖς ποϑου- 

μένοις ἐντυχεῖν. ἀλλ᾽ οὐδὲν αὐτῶν παρὰ μοχϑηροῖς ἀνευρήσει" διὰ τί; 18] 

0 κἀπήρχασι γὰρ ἐντεῦθεν“, τὰς μὲν ἡμετέρας σπουδὰς ἐχλιπόντες, 

μετοιχισάμενοι δ᾽ εἰς τὸν ἔρημον χαχῶν εὐσεβῶν χῶρον. λέγε! δὲ 

ταῦτα ὁ ἀληϑινὸς ἄνθρωπος, ὁ ἐπὶ ψυχῆς ἔλεγχος, ὃς ἀποροῦσαν χαὶ 

σχεπτομένην χαὶ ζητοῦσαν αὐτὴν ἰδὼν εὐλαβεῖται, μὴ πλανηϑεῖσα δια- 

Ι δ ὁ ἐγὼ [οτῖ. 860]. 4. οἱ ὃ ἰοῦ Δωϑαεὶμ σοπίεϊο 8 ἢ] 

τῇ α: τῇ ἀρετῇ Σάρρᾳ σοη]. Νίδηρ. 9. ϑηλύνοντα ΟΣ 10 Μωσῆν 
6Η 11 πρὸς ϑέσιν ἃ 12 δὴ Ο: δ᾽ εἴ Η, δέ Μδηργ. πολυτρόπῳ 
ἐοηΐ, Μδηρ. 15 ροβὶ ἂν ρα πῃ (ἃ 16. ἐπαναπλεύσαντα οοηΐ. 

Μδηχ. 19 οὐδέν᾽ (οὐδὲν Μαημ.) αὐτῶν Τατη,: οὐδενὶ τῶν εοάά. 

παρὰ οτῃ. (ἢ μοχϑηρῶν (3 920 ἡμετέρων νΥὶ 2] μετοιχι- 

σάμενοι Η: μετοιχησάμενοι (Τ{(9)ν 22 ὁ ἐπὶ] ὅς ἐστι σοπὶ. ΟὍΒη 
ἐπὶ 560]. Μη. 

σδίυγ δυΐθιη {Π0Ὸ νεγθο Ποίμαῖπι ἀοἰδοίβ ἰἀοηθβ, ἰά ἐπὶ ναπᾶγατῃ ορίηϊοτγυτη ἀφίδοϊιβ 

ποῦ τηϑϊοοτγῖβ, 56 ρουίθοίβ δὲ ρίθονπ, ἴθ απὸ φῥτγοίοσί 5 οδὲ ἀπίθαθ, βαρίθης δηΐ 

αὐυδηθο ποΐπεΐέ δά; ἀδἤοϊιπὶ δηΐαν Βαθοι αγοθ ορί πίοπθα, ἀπᾶθ πηι} τ θὰ5. ἐῃ ἢ ΓΠῚ 8 

τουιραγδηΐαγ, ἀπιθ ρα] οι γο, απὸ οβίθηδογοίιγ βάγγα δ ργοίδοίαι αυ γϑηΐ586, οἱ σοηθταγοῖ 

τίϑυπι οἱ ἰδοι ἴαιη, ἀ οἰδοθγαηῦ μα ατταϑ ἔΙΘΎὶ τὰ ἈΠ τί ἃ, ὕόπᾶ ογρὸ ἀθίθειο 

εὐριἀ  αἴαπν, ἀοίδοι᾽ο Ὑδοϊ διΐβ, ααϊα γογ δ 5. δἀϊδοῖο 65, 
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132 μάρτῃ τῆς ὀρθῆς ὁδοῦ. (24). πάνυ τεϑαύμαχα χἀχείνους, τὸν μὲν 

φιλοπευστοῦντα περὶ τοῦ μέσου τῶν ἄχρων χαὶ λέγοντα. οἰδοὺ τὸ πῦρ 

χαὶ τὰ ξύλα, ποῦ τὸ πρόβατον τὸ εἰς ὁλοχάρπωσιν“, τὸν δ᾽ ἀποχρινό- 
μενον" ,6 ϑεὸς ὄψεται ἑαυτῷ πρόβατον εἰς ὁλοχάρπωσιν, τέχνον“ χαὶ 

ὕστερον τὸ ἀντιδοϑὲν εὑρίσχοντα" ἰδοὺ γὰρ χριὸς εἷς χατεχόμενος τῶν ὃ 

1238 χεράτων ἐν φυτῷ Σαβέχ“ (φη. 22,1. 8.13) ἴδωμεν οὖν, τί ὁ μὲν 

ζητῶν ἀπορεῖ, ὁ δ᾽ ἀποχρινόμενος ἀποφαίνεται, χαὶ τρίτον τί τὸ εὑρισχό- 

μενον ἦν. ὃ μὲν οὖν πυνθάνεται τοιοῦτόν ἐστιν. ἰδοὺ τὸ δρῶν αἴτιον, 

τὸ πῦρ' ἰδοὺ χαὶ τὸ πάσχον, ἢ ὕλη. τὰ ξύλα: ποῦ τὸ τρίτον, τὸ ἀπο- 

184 τέλεσμα: οἷον ἰδοὺ ὃ νοῦς, ἔνϑερμον χαὶ πεπυρωμένον πνεῦμα" ἰδοὺ 10 

χαὶ τὰ νοητά, ὡσανεὶ ἦλαι. ποῦ τὸ τρίτον, τὸ νοεῖν; πάλιν ἰδοὺ ἢ 

ὅρασις, ἰδοὺ τὸ χρῶμα, ποῦ τὸ δρᾶν; χαὶ συνόλως ἰδοὺ ἢ αἴσϑησις, τὸ 

χριτήριον, ἀλλὰ χαὶ τὰ αἰσϑηταά, αἱ ὖλαι" τὸ οὖν αἰσϑαάνεσϑαι ποῦ : 

1380 ταῦτα πυνθανομένῳ δεόντως ἀποχρίνεται" ,.,ὃ ϑεὸς ὄψεται ἑαυτῷ “" ϑεοῦ 

τὰρ ἔργον ἴδιον τὸ τρίτον. ἐπιφροσύνῃ γὰρ αὐτοῦ ὁ μὲν νοῦς χαταλαμ- 16 

βάνει, ἥ δ᾽ ὅρασις δρᾷ χαὶ πᾶσα αἴσϑησις αἰσθάνεται. οχριὸς δ᾽ 

186 εὑρίσχεται χατεχόμενος“, τουτέστι λόγος ἡσυχάζων χαὶ ἐπέχων. ἄριστον 

γὰρ ἱερεῖον ἡσυχία χαὶ ἱ ἐποχὴ περὶ ὧν πάντως οὔχ εἰσι πίστεις. Ρ. 566 Ν. 
ῥητὸν γὰρ μόνον τοῦτο , ὁ ϑεὸς ὄψεται“, ᾧ γνώριμα τὰ πάντα, ὃς 

λαμπροτάτῳ φωτί, ἑαυτῷ, τὰ ὅλα αὐγάζει" τὰ δ᾽ ἄλλα οὐ ῥητὰ γενέσει, 20 

4 εἰς Η: εἰς τὴν (ἰ ὃ γὰρ 85. 58. Ηξ 9. ὃ τῶν χεράτων 

οι. (ἃ 11 ὕλη οοπίοϊο (εἴ. Απηθτοβ.) 18 ἀλλὰ] ἰδοὺ ὁοοϊεῖο 
ἡ ὕλη εοπίοῖο 14 δεόντως ((Η)}: δὲ οὕτως ΟΣΗΞ ἀποκρί- 

νεται Ηἷ: ἀποχρίναιτο (6 (Η}} 18 ὧν εἰσ ουχόσι πίστεις (5].) Η, ὧν οὐχ εἰσὶ 

πίστεις 1, παντὶ Ο" 19 ῥητέον εοηΐ. Μδηρ. 20. οὐ ῥητέα γε] οὐχ 
ὁρατὰ ςοηΐ. Μίδηρ,. 

1---1Ὸ “νιόγος, ερῖϑι. 8,2: ἀδηΐφαθ ἴῃ ἅγίθ γϑαυ γα πίαγ ργαθοίραθ, οἱ [1 αἴτιον, ὕλη, 

ἀποτέλεσμα. εὐπὰ ἰρίίυγ Ἰόράπιυβ βδησίαμη [πᾶς ρΔΙΓΙ ἀΐσογε: δοοθ ἰρη}8 εἴ Ἰίρηδ, 

1 πΠοΒ.ΪΑ᾽ αὐ Πογαπὶ ἀδοδῖ ἤδη αἱ ααδογὶῖ, ἀπ δ δι; 4 γεβροπάθὶ αυδογθηῖὶ, 

Ρτομαηῖαι οἱ ἀμ ἢ δ] οπθπῦ ΔΌΒΟΙ ν. φοσο ἱσπῖβ, ἰΔ οβὲ αἴτιον, οἱ ᾿ἴσπα, 1ἃ δὲ ὕλη, 

088 ἰδίΐηθ τρδίοτία ἀϊείταγ: ἰογίϊ τη ἃ ΒΙΡΟΓΘΒῚ πἰβὶ ἀποτέλεσμα ἢ αποὰ δ᾽ ϊὰ8. α086- 

οἶνὶς, ρϑῖογ σϑίτ! αἰσδαι: αὶ ποβέϊαῦ ἀθὰ8 ἱπαυϊξ ργουϊα δοϊὶ 51 Οἱ βδογὶ- 
ἔπ οἷα αὐ, Γ]]. 10--Ἰ6 ἐδίω, 4: δοδθ ογβὸ τη8η8 οδιἰάδ οἱ ἔδγυθῃβ υἱὐ ἱχηὶβ 
086 ορογδίυγ, ϑοὺθ δἱ ἐπιθ 6 στ Πα, [ἃ ὁδὲ τηδίουϊα, ὉὉΪ οβὲ ἰθτγέϊατο, ἰηίθ! ]ορογθ 6608 

οοἴοτ. δὶ δϑὲ νἱάθγο Ὁ ϑοδθ 56 η 5.0} 8. δὶ οβὶ βοπεῖγοῦ πτηλίογία θηΐπι ἤθ 80 οὔγηϊθυβ 

υἱθσδίυγ, ἰθοοὰθ ἀδὰ5 ἀδὲ πη. ἐπίθ]οσοπαΐ οἱ βοπιϊοπαϊΐ οἱ νυἱάθπϊ. εὐ ᾧ 70. 

10 ---18 ἐδίω, ὃ: οπίθηδη δι ἀγίοίοπι ροπἀσπίοιη σοτγηϊθιβ, ἃγίοβ δυΐθῃ δαί ὑοτ- 

Ὀυ μ]οπυ ἰγϑηα.}} {815 οἱ τηοἀθγαί! 8. δίατιθ ραι θη αθ. υο οβίθηάἀϊίυγ, Ὀσηατη 
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ἧς πολὺ γχαταχέχυται τὸ σχότηος: ἠρεμία δ᾽ ἀσφαλὲς ἐν σχότῳ. 

(235). ζητήσαντες χαὶ τί τὸ τρέφον ἐστὶ τὴν ψυχήν --- ,οὐ γὰρ“ ἡ 151 

φησι Μωυσῆς , ἤδεισαν τί ἦν“ (Εχοά, 16, 10) --- εὔρον μαϑόντες ῥῆμα 
ϑεοῦ χαὶ λόγον ϑεῖον, ἀφ᾽ οὗ πᾶσαι παιδεῖαι χαὶ σοφίαι ῥέουσιν ἀένναοι. 

5. ἥδ᾽ ἐστὶν ἢ οὐράνιος τροφή, μηνύεται δ᾽ ἐν ταῖς ἱεραῖς ἀναγραφαῖς ἐχ 

προσώπου τοῦ αἰτίου λέγοντος" οἰδοὺ ἐγὼ ὕω ὑμῖν ἄρτους ἐχ τοῦ οὐρα- 

νοῦ“ (ἰδϊ4. 4): τῷ γὰρ ὄντι τὴν αἰθέριον σοφίαν ὁ ϑεὸς ταῖς εὐφυέσι 138 

χαὶ φιλοθϑεάμοσιν ἄνωθεν ἐπιψεχάζει διανοίαις" αἱ δὲ ἰδοῦσαι χαὶ γευσά- 

μεναι χαὶ σφόδρ᾽ ἡσϑεῖσαι ἔμαϑον μὲν ὃ ἔπαϑον, τὸ δὲ διαϑὲν ἀγνο- 

1 οὖσι. διὸ πυνθάνονται. ,,ιτί ἐστι τοῦτο“ (δ]ἃ. 15), ὃ μέλιτος γλυχύ- 

τερον, χιόνος δὲ λευχύτερην εἶναι πέφυχε; διδαχϑήσονται δὲ ὑπὸ τοῦ 139 

ϑεοπρόπου, ὅτι ,οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος, ὃν ἔδωχε χύριος αὐτοῖς φαγεῖν“ 

(ἰυϊά. 15). τίς οὖν ὃ ἄρτος, εἰπέ. ,τοῦτο“ φησί ,τὸ ῥῆμα ὃ συνέταξε 

χύριος“ (δ14. 16). ἢ ϑεία σύνταξις αὔτη τὴν δρατιχὴν ψυχὴν φωτίζει 

Ι ἧς Τυτη.: ἢ ΟἮ, ἡ α' 3 Μωσῆς εοαι.. ἤδεσαν Η 9. χαὶ 
σφόδρ᾽ : σφόδρα Η δοϑὲν ΜατγκΙαθὰ 9.10 ἀγνοοῦσιν Η 10 μέλιτος (μὲν) 

σρπίοῖο 11 χιῶνος ΘΗ! 14 αὐτὴ ὦ 

β8ογ οί η 6588 βδρίθηϊίδαι οἱ ρῥγιάθηΐθγ οἰῃογοηΐ δ ῥτγορἰπάϊ ταϊοθεη οοβ- 

ΠΌΒΕΕΓΘ. 9--140,23 ἐψιά. δ: ἀυΔΟγΔΙη 8. 50] ΟἸ Ομ (15. (Βα Ὁ οἰ θη 65. αυγίπῇ) 

δι εγίϑπι, ἡ 511 ηαὐοΐ παϊγι δὲ δπίτπδηη; ἰδτῃ 18 πὶ ἴῃ ἰθ ΠΟ ΌΤΙΒ ΓΟ] ΌΪΓΔΊΩΙΙΒ δα 1. Π6- 

418 6 ἴτη Ὑ6] ρδῖγοβ βεϊ θυ δηΐ, ααἰὰ οβ8θθὶ πη ἢ ἃ, ἱΠΥΘΠΘΓΙ ἰηα Ὁ (Δ 6ΠῈ ̓ γὸ 

ἱπαθϊξ σοηΐοῖο) πδῆπᾶ Οἰβοθηίο5. (εἷς αιγίπὶ ργὸ αἀἰσοθμ 68) ᾿ρΒῸ ΠῚ 6886 ΒΟΓΙΏΘΠΘΠὶ οἱ Ὑ6Γ- 

δυτι ἀδὶ, ὑπάδ οἴπῃθ8 αἰβοὶ θ᾽ πα ἴοπίθ ἰὰρὶ ἂὸ ρογροῖθο δπυπὶ δία ἀογινδηΐ, 7 παρα 

δὶ δβεᾶ σδοὶεβίϊβ, βρη βοδίυγ διιΐθπι οχ ρϑιϑοπᾶ ἰσθητ8: δοο 650 ρ΄ υδ ΥὙΟὈΪ5 

ρΡᾶηεβ ἐθ σϑδϑὶο. αἴτιον οΥρῸ 60 αιυοΐ ορεγαίυγ ἄθῃβ, απὶ ἰγγί σαὶ τηθηΐθ8. ΤΌΘ 

ΒΑρ᾽οοἰϊΔ6, ὕλη (ὅλῃ), αυΐὰ νἱάθηΐθβ δηΐπιδθ δὲ ρυβίδηξεβ αἀοἰθοίδηϊαγ οἱ γϑηϊπιϊ, 

πᾶ 5ἰἐ ΠΠὰ Βριοπαϊἶτι5 ᾿σθ, ἀυ]ο 8. τη6 116. τοβροηάθίυγ οἷἱβ βογί ρίαγαθ βογῖίθ: 16 

εβὶ ρδηΐβ, αὔθ ἀοάϊὶ νοῦὶβ πδηάδποδγο ἀοιπΐη 8 οἱ ἢοςσ 68{ νϑύθυι ἀδἱ "ἢ 

αυοὰ ἀϊκροκυϊὶ ἀθ8 νοὶ ογάϊηδνυ!, αυὸὺ ρϑβοϊίαγ δηΐπια ργαἀθηΐίαπι οἱ ἀοἰεοἰδίατ, 

φιοά οδἱ Ἄσδηθίδυτη οἱ βύδυθ, νου αι ϊβ Ἔρίοπάογο {ἘΠ 58. οἱ. υἱγέα Δ ΒΌΔΥ 810 

ἀοτμσθη5. δυαϊθηϊ τ) δηΐτθαβ, ἐρίει. δ 4,9: κρὰ δβδὲ βρί γα ]6 τηδπηᾶ. ἰὸς δὲ ρὶυνὶδ 

Βρ τ }}5 βαρίοπίΐδθ, ἄὰυδὸ ἰπρσθηΐοβίβ δὲ φυδογθηϊ υ8 ἀ6 ὁδοῖο ἱπίπηἑγ εὐ ἰγγογδαί 

τοθηΐοβ ρίογυιη οἱ οθάυϊοαί ἴδισοβ θόγὰμη. ἡμΐ ἰρίζυν ἰη 6] } 6 χοῦς Ἰοἰαβίοηθι ἀν] ηδ9 

βαρ εηϊἶδο, ἀοἰοοϊαίαγ πος δἰϊαπν οἰθιμη τοααϊγις πθὸ ἴῃ 8010 ρϑὴθ υἱνὶϊ, βεὰ ἴῃ οἰπηὶ 
τοῦδο ἀδὶ. ααΐ συτίοβίονγ ἐπογὶξ φαδοῦὶ αὐϊὰ 510 ἰβίμα αιοα πι6}16 ἀυ]οῖΒ 51, γοβροηάοὶ 

Ἷ}}} τοϊηϊβίον ἀδῖ: εἰς δὲ ρΡδηΐβ απθὴ ἀοάϊὶ ἰδὲ ἀθὰ5 δηδασαγο, συ16 51} 58 

Ρδηΐβ δυάϊ: βογιίηο ἰηαυϊ ἀπ οτάἀϊηανὶ ἀθυ9. δος ογρὸ οτγάἀϊπαιίο ἀθὶ, ἰιδϑὺ 

Δ ποηἶα ΑἸ} δηΐϊπιδ) βαρίοπίϊβ οἱ. ΠΠυτϊηδὲ αἰαυθ οὐάπ]οδί, τεβρ θη η8 Ὑϑγ 8.18 

ἐογῆβοῦ δὲ πηῸ 6 η5 ἰβιη]ιδπὶ ἴαγο ἀπούδπι ἰΐαὰ ἀἰνογβασιι τὴ υἱγίμ τὴ βιυιδυ  δίο οἵ 86Γ- 

[208 ΒΔ ρ᾽ Θη 86, 
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τε ὁμοῦ χαὶ γλυχαίνει, φέγγος μὲν τὸ ἀληϑείας ἀπαστράπτουσα, πειϑοῖ 

δέ͵ ἀρετῇ γλυχεία, τοὺς διψῶντας χαὶ πεινῶντας χαλοχἀγαϑίας ἐφηδύνουσα. 

140 ζητήσας χαὶ ὁ προφήτης αὐτός, τί τὸ τοῦ χατορθϑοῦν αἴτιον, ἀνεῦρεν 

ὅτι ἢ ϑεοῦ μόνου σύνοδος. ἐπειδὴ γὰρ ἠπόρει, τίς εἰμι χαὶ τίς ὧν τὸ 

ὁρατιχὸν γένος ἀπὸ τοῦ βασιλεύειν δοχοῦντος ἀντιϑέου τρόπου ῥύσομαι, 5 

141] διδάσχεται χρησμῷ, ὅτι, ἔσομαι μετὰ σοῦ“ (Εχοά. 3,11. 12). ζητήσεις 

δ᾽ αἱ τῶν χατὰ μέρος ἔχουσι μὲν γλαφυρὰν ϑεωρίαν χαὶ φιλόσοφον --- 

πῶς γὰρ οὖ; --ο, ἢ δὲ τοῦ τῶν ὄντων ἀρίστου χαὶ ἀσυγχρίτου χαὶ 

πάντων αἰτίου ϑεοῦ ζήτησις εὐφραίνει μὲν εὐϑὺς ἰόντας ἐπὶ τὴν σχέψιν, 

ἀτελὴς δ᾽ οὐ γίνεται, προὐπαντῶντος διὰ τὴν ἵλεω φύσιν ἑαυτοῦ ταῖς 10 

παρϑένοις χάρισι χαὶ ἐπιδειχνυμένου ἑαυτὸν τοῖς γλιχομένοις ἰδεῖν, οὐχ 

οἷός ἐστιν --- ἀμήχανον γάρ, ἐπεὶ χαὶ Μωυσῆς ,ἀπέστρεψε τὸ πρό- 

σωπον" εὐλαβεῖτο γὰρ χατεμβλέψαι ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ“ (Εχοα, 8, 6) ---, 

ἀλλ ὡς ἐνεχώρει Ἰενητὴν φύσιν τῇ ἀπερινοήτῳ δυνάμει προσβαλεῖν. 

142 ἀναγέγραπται χαὶ τοῦτο ἐν τοῖς προτρεπτιχοῖς. ,ἐπιστραφήσεσθε“ ἄρ 1ὅ 

φησι πρὸς χύριον τὸν θεὸν ὑμῶν, χαὶ εὑρήσετε αὐτόν, ὅταν [ ἐχζητή- Ρ. 561 Ν, 

σητε αὐτὸν ἐξ ὅλης τῆς χαρδίας χαὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς ὑμῶν“ 

(θαι. 4,29. 80). 

143 (20.) ᾿Αποχρώντως λελαληχότες χαὶ περὶ τούτων ἐπὶ τὸ τρίτον 
ἑξῆς τρεψώμεϑα χεφάλαιον, ἐν ᾧ τὸ μὲν ζητεῖν ἦν, τὸ δ᾽ εὑρίσχειν 30 

οὐχ εἵπετο. Λάβαν Ἰοῦν ἀναζητήσας ὅλον τοῦ ἀσχητοῦ τὸν ψυχιχὸν 

2 ἀρετῆς οσοῃίείο (εἴ, Αἰῦτοβ.) ἀφηδύνουσα (ἃ ἢ τὸ τοῦ Μδηρ.: τοῦτο 

Η!, τοῦ ΘΗ: 11 τοῖς οὔ. Η 12 Μωσῆς εοὐά. 14. γεννη- 

τὴν ν τῇ Η": τὴν 6(ΗΠ} ἀπερινοήτῳ δογρδὶ: περὶ νοητῷ Ο6ἫἪ᾽, περὶ νοη- 

τὰ Η: προσβαλεῖν αν; προσβάλλειν Η 16 ὑμῶν : ἡμῶν Η 
17 ὑμῶν (ἰ: ἡμῶν Η 19 ἀποχρῶντος (ἱ 19. 20 ἐπὶ οἱ τρεψώμεϑα εοἀά.: ἔτι 

οἱ σχεψώμεϑα ν 21 ἀσχητοῦ (": ἀσχητιχοῦ Η 

ὃ--αοὧ ἐρίδι. 8,8: ἴῃ 86. δηλη. αἰαϊσογαί ργορηοία, αὐ οββοὶ ὁοῃβιηδηάδθ τοὶ αἴτιον, 

ὨΔΠηῚ οὐ μλἰ ἰογοίυγ δὰ ρορυΐϊαῃ ἀεὶ ᾿ἰδογαηυϊη δὰ τοσοῦ Αοργρίΐ, δἷϊ: απ 15. 5Ὁ1) 

660, υἱ νδάδιῃ οἱ βἀποδ) ΡΟΡῸΪ ΠΣ ἃ τορὶβ ροίθϑβίδτο τοβροηᾶϊε ἀοιηΐη8: 

θΘ50 θΘτὺ ἐθοι πη. 6---ὃ ἰδέα, 9: Ἰηϊογγορδίίοπμθδ οὐρὸ ἢΠΠ|86 ἴῃ τηθαΐο οἱ τὸ- 

ΒρΟ;Βίοηθ8. Πα ΌΘηἑ βαρ θη 0. βοιϊηᾶ οἱ ϑεωρίαν. σταΐατῃ ἰδῦθη ἀποτέλεσμα 68, αυἱδ 

αἰϊ: Θ5ὺ 6τὸ ἰδεῖ. 21]---141,7 Ανιδγοβ. ὧδε ἤιφα βαεομίϊ ἃ. 922, 98 1: ̓ἰἰδατὸ 

ΠΑ θ8η ρογβογυίδειβ 6566 ἀοση) οἷτα βρ᾽ αἴθοπα οὐ πὸπ ἰηνοηΐϊ οὔ σἴθ8; ρίθηδ 

οπἶη ογαΐ πο ΠΌΓΔΓΙΠΙ, 566 ΠΡΟ ΟΥ ΠΣ .. . ἀδηΐαθθ θα ἱπργοθ αἴ5. οαθοϊδίο Βα πὶ 

τηθηΐθιη ϑούοιηίαο οϑίϊα πη πραυδαιάτῃ βαποιῖ [ο ἰηνθηΐγο ροϊπογαμί. οὐ εἰέαηι ὅ, 97, 

ἐρίδι. δ,11: Ἰιαθαὰ ἀσπίηιο, αὐἱ ΡῈΓ εἰοιηΐπιιπὶ ποῦ 4υδοϑινι, αὐΐα συδογοῦδι ἰάοΪ]δ, 

ΠΟ ἐπ θη}, 



᾽ 

ΠΕ ΕΥΘᾺΑ ΕΤ ΙΝΥΕΝΤΙΟΝΕ 

οἴχην οοὐχ εὗρεν“ τ, φησι Μωυσῆς ,τὰ εἴδωλα“ (ἄφη. 31,33)" πλήρης 
γὰρ πραγμάτων, οὐχ ὀνειράτων χαὶ χενῶν φαντασμάτων ἦν. οὐδ᾽ οἵ 

τυφλοὶ διάνοιαν Σοδομῖται σπουδάσαντες ἐχϑύμως αἰσχῦναι τοὺς ἱεροὺς 

χαὶ ἀμιάντους λόγους εὗρον τὴν εἰς τοῦτ᾽ ἄγουσαν ὁδόν, ἀλλ᾽, ὥς φησι 

τὸ λόγιον, επαρελύϑησαν ζητοῦντες τὴν ϑύραν“ ((ἀοη. 19,11). καίτοι 

ἸΞ ἐν χύχλῳ πᾶσαν τὴν οἰχίαν περιϑέοντες χαὶ πάντα χινήσαντες λίϑην 

πρὴς ἐχπλήρωσιν τῆς ἐχφύλου χαὶ ἀσεβοῦς ἐπιθυμίας. ἤδη τινὲς χαὶ 

ἀντὶ πυλωρῶν βασιλεῖς ἐθελήσαντες γενέσθαι χαὶ τὸ χάλλιστον ἐν βίῳ, 

τάξιν, χαταλῦσαι οὐ μόνον τῆς ἀδίχως ἐλπισϑείσης εὐπραγίας ἐσφάλησαν, 

ἀλλὰ χαὶ ἣν ἐν χερσὶν εἴχηον ἐχβαλεῖν ἠναγχάσϑησαν. ἱερωσύνης γὰρ 

τοὺς Κορὲ ϑιασώτας ὀρεχϑέντας α΄ α΄ ὁ νόμης διαμαρτεῖν φησιν 

141 

[44 

140 

ἀαφοῖν (Νυμ. 10). ὥσπερ 1ὰρ οὐ τὰ αὐτὰ παῖδες χαὶ ἄνδρες μανϑά- 140 

νηυσιν, ἀλλ ξχατέρα τῶν ἡλιχιῶν εἰσιν ἀρμόττουσαι διδασχαλίαι, οὕτως 

πεφύχασιν εἶναί τινες αἰεὶ παιδιχαὶ ψυχαὶ χαὶ ἐν σώμασι γεγηραχόσι 

χαὶ ἔμπαλιν τελειόταται ἐν ἄρτι ἀχμάζουσι χαὶ ἡβῶσιν. ὄφλοιεν ἂν 

οὖν εὐήϑειαν, ὅσοι μειζόνων ἣ χατὰ τὴν ἑαυτῶν φύσιν ἐρῶσιν. ἐπειδὴ 

πᾶν τὸ ὑπὲρ δύναμιν ἐπιτάσει σφοδρότητος ἀπορρήττεται. χαὶ Φαραὼ 

ζητῶν ἀνελεῖν Μωυσῆν“ (Κχοά, 2, 15), τὸ προφητιχὸν ένος, οὐδέ- 

ποτε εὑρήσει, χαίτοι χαλεπὸν ἀχηχοὼς χατ᾽ αὐτοῦ λόγον ὡς ἐπιχεχειρηχύό- 

τῆς χαϑελεῖν τὴν σώματος ἅπασαν ἡγεμονίαν δυσὶ προσβολαῖς" ὧν τὴν 

μὲν προτέραν ἐποιήσατο πρὸς τὸν Αἰγύπτιον τρόπον, ὃς ἐπετείχιζεν 

ἡδονὴν ψυχῇ --- πατάξας 1ὰρ αὐτὸν“ οὐσίᾳ σποράδι ,,χατέχωσεν, 

ἄμμῳ“ (Εχοά. 2.12), τοῦ αὐτοῦ νομίσας ἀμφότερα εἶναι τὰ δόγματα, 

χαὶ ἡδονὴν ὡς πρῶτον χαὶ μέγιστον ἀγαϑὸν χαὶ ἀτόμους ὡς τῶν ἥλων 

ἀρχάς --- τὴν δ᾽ ἑτέραν (014. 13) πρὸς τὸν χαταχερματίζοντα τὴν 

φύσιν τοῦ ἀγαϑοῦ καὶ τὸ μὲν ψυχῇ, τὸ δὲ σώματι. τὸ δὲ τοῖς ἐχτὸς 

1 Μωσῆς εοὐὰ, ὃ παρεληλύϑεισαν Ἰ, 9 τῆς] τοῖς Η! οἱ νἱά, 
ἀπεσφάλησαν εοηΐϊ. Μίδηρ. 11 ϑιασσύτας (ἰ Ιδοηϑῖη βίαίυο οἱ μὴ 
ἀρχουμένους τῇ νεωχόρων τάξει βιρρίοο, Μαπρ, ρΡοβὲ ἱερωσύνης Δ΄, χαὶ ἀρχῆς 

15. ἡβῶσιν ὁχ οοτγ. ΗΞ 10 ρΡοβὲ ὅσοι δα, κατὰ ἢ! 11 ἀπορήττεται (51) Ο: 
ἀπορρήσσεται Η (βοἀ Δ] τογ πὴ ρ 5. 8. Η", σσε δχ ὁογγ.), [) ν, ἰηΐγα (διαρρήγνυται σοηΐο]0), 
ἀπορρυήσεται οσοηΐ. δίδηρ, 18 Μωσῆν οοὐά. 19. 20 ἐπιχειρηχότος ἢ 
22 μοβὲ σποράδι 88. ἴῃ Η χατέχωσαν Η! 24 ἀτόμους ΠῚ (ροβὲ α ταβ.): συντό- 

μους ἃ εἰσηγουμένου νἱ, ααά. 

141 

143 

1[6--ξ.18 ΠΚ [ο]. 344 ν τοῦ αὐτοῦ ἐκ τοῦ περὶ φυγῆς καὶ εὑρέσεως: πᾶν τὸ ὑπὲρ δύναμιν 

ι Υν ρ 
ἐπιτάσει σφοδροτήτος λὰπ΄.. ρυείται (681 βπργα εἰ οὐδηϊάδο ἰΠπθγας οχβίδῃ!). 



142 ΡΗΙΠΟΝΙΒ 

ἀπονέμοντα. ὁλόχληρον γὰρ αὐτὸ βούλεται εἶναι, τῷ ἀρίστῳ τῶν ἐν 

ἡμῖν, διανοίᾳ μόνῃ, προσχεχληρωμένον χαὶ μηδενὶ τῶν ἀψύχων ἐφαρ- 

Μ9 μόττον. (21.) οὐδὲ τὴν ἀνίχητον ἀρετὴν καὶ πιχραινομένην ἐπὶ ταῖς 

χαταγελάστοις τῶν ἀνθρώπων σπουδαῖς, ὄνομα Θάμαρ, ὃ διαπεμφϑεὶς 

ἐπὶ τὴν ζήτησιν αὐτῆς ἀνευρίσκει, [ φυσιχώτατα᾽ λέγεται γάρ' ,ἀἀπέστειλε μ. 568 Μ. 

δὲ ᾿Ιούδας τὸν ἔριφον ἐν χειρὶ τοῦ ποιμένος τοῦ ᾿ Οδολλαμίτου χομίσα- 6 

σϑαι τὸν ἀρραβῶνα παρὰ τῆς γυναιχός" χαὶ οὐχ εὗρεν αὐτήν. ἐπηρώτησε 

δὲ τοὺς ἄνδρας τοὺς ἐχ τοῦ τύπου" ποῦ ἐστιν ἢ πόρνη ἢ γενομένη ἐν 

Αἰνὰν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ; χαὶ εἴπον" οὐχ ἦν ἐνταῦϑα πόρνη. χαὶ ἀπεστράφη 

πρὸς ᾿Ιούδαν χαὶ εἶπεν. οὐχ εὔρον, χαὶ οἱ ἄνθρωποι οἱ ἐχ τοῦ τόπου ιὸ 

λέγουσι μὴ εἶναι ὧδε πόρνην. εἶπε δὲ ᾿Ιούδας" ἐχέτω αὐτά, ἀλλὰ μή 

ποτε χαταγελασϑῶμεν: ἐγὼ μὲν ἀπέσταλχα τὸν ἔριφον τοῦτον, σὺ δὲ 

οὐχ εὔρηχας"“ (6 8η. 38,20 ---28). ὦ ϑαυμαστῆς δοχιμασίας, ὦ ἵεροπρε- 

Ι80 ποῦς πείρας. ἀρραβῶνά τις ἔδωχεν ὠνητιχῶς ἔχουσα διάνοια τοῦ 

χαλλίστου χτήματος, ϑεοσεβείας, διὰ τριῶν ἐνεχύρων ἢ συμβόλων, 15 

δαχτυλίου, δρμίσχου, ῥάβδου (1014. 18), βεβαιότητα καὶ πίστιν, εἱρμὸν 

χαὶ ἀχολουϑίαν λόγου πρὸς βίον χαὶ βίου πρὸς λόγον, ὀρθὴν καὶ ἀχλινῇ 

181 παιδείαν, ἧ λυσιτελὲς ἐπερείδεσϑαι. τὸν ἀρραβῶνα τοῦτον εἰ χαλῶς 

ἔδωχε, βασανίζει. τίς οὖν ἢ βάσανος; χαϑεῖναί τι δέλεαρ δλχῷ 

χεχρημένον δυνάμει, δόξαν ἢ πλοῦτον ἢ ὑγείαν σώματος ἥ τι τῶν Ὁ 

ὁμοιοτρόπων, χαὶ γνῶναι πρὸς πότερα χαϑάπερ ἐπὶ πλάστιγγος ταλαν- 

τεύσει" ῥοπὴ γὰρ εἰ γένοιτο πρός τι τούτων, ὁ ἀρραβὼν οὐ βέβαιος. 

ἀπέστειλεν οὖν τὸν ἔριφον χομίσασϑαι τὸν ἀρραβῶνα παρὰ τῆς γυναιχός, 

οὐ τοῦτο προῃρημένος πάντως ἀπολαβεῖν, ἀλλ᾽ εἴ ποτε ἀναξία τοῦ 

102 χατέχειν ἐχείνη γένοιτο. γενήσεται δὲ πότε: ἡνίχα ἄν τὰ διαφέροντα 26 

ἀδιαφόρων ἀντιχαταλλάξηται, τῶν γνησίων ἀγαϑῶν τὰ νόϑα προτιμήσασα " 

Ἰνήσια μὲν οὖν ἀγαϑὰ πίστις, εἱρμὸς χαὶ ἀχολουϑία λόγων πρὸς ἔργα, 

παιδείας χανὼν ὀρϑῆς, ὡς ἔμπαλιν χαχὰ ἀπιστία, τὸ ἀνακόλουϑον, ἀπαι- 

108 δευσία, τὰ δὲ νόϑα, ὅσα τῆς ἀλόγου φορᾶς ἀπῃώρηται. ζητῶν οὖν 

Ι αὐτῶ Η' βούλετ᾽ Η τῶν Νίαηρ.: τῷ ὦ, τὸ Η 4. σπου- 
δαῖς (1: σχηναῖς ἢ δ, ὃ ἀπέστειλεν ᾿Ιούδας 1, Ὁ αἷι. τοῦ εοὐά,: αὐτοῦ ν, 

αὐτοῦ τοῦ ἐχ Π|ἸΧΧ οοπίεῖο ᾿Οδολαμέτου ἢ 8. γε μόνη 6! 18 (δηλοῦσα) 

διὰ οοἠϊοίο, ᾿ἴη. 10 ροκί ῥάβδου αἀά. μηνύουσα Μδηρ., δοῦσα Οὐδη 34. προηρη- 
μένος (ΠῚ Μδηρ.): προηρημένου Η3 τοῦτον σΟΠΐΟΪΟ ἀλλ᾽ (ἀποπειρώμενος) 

οοῃΐ. Οοἢη μαϑεῖν νἱά. διὰ, “Ὁ ἀδιαφόρων Ο(δαηρ.): διαφόρων Η 

1 ἔργα (καὶ ἔργων πρὸς λόγους) ἐοηΐ, Μααν. 28 ἀναχόλουϑον ΗΠ: ἀχόλουθον 
Θ0Η! 29. τὰ] ἀγαϑὰ οοπίοϊο 
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»οὐχ ἀνεῦρεν αὐτήν" δυσεύρετον γὰρ ἢ χαὶ παντελῶς ἀνεύρετον ἐν 

πεφυρμένῳ βίῳ τὸ καλόν. χἄν διαπύϑηται, εἰ ἔστι περὶ πάντα τὸν 

τόπον τοῦ χαλοῦ πεπορνευμένη ψυχή, ῥητῶς ἀχούσεται, ὅτι οὔτε ἔστιν 

οὔτε ἦν πρότερον: ἀχύλαστος Ἰὰρ ἢ μαχλὰς ἢ τριοδῖτις σοβὰς ἢ τὸ 
ὃ τῆς ὥρας ἄνθος ἐπευωνίζουσα ἢ χαϑαρσίοις χαὶ λουτροῖς τὰ ἐχτὸς 

φαιδρυνομένη, τὰ δὲ ἐντὸς ῥυπῶσα, ἢἣ χαϑάπερ τὰ πινάχια χρώμασι 

τὴν ὄψιν ὑπογραφομένη χήτει φυσιχῆς εὐμορφίας ἢ τὸ λεγόμενον 

πολύανδροηον χαχὺν ὡς ἀγαϑὸν μεταδιώχουσα ἢ πολυγαμίας ἐρῶσα ἢ 

πρὸς μυρία σπειρομένη ἢ ὑπὸ μυρίων σωμάτων ὁμοῦ χαὶ πραγμάτων 

1ὸ ἐμπαιζομένη χαὶ περιυβριζομένη κεῖθι οὐχ ἔστι. ταῦτα ὃ διαπεμψά- 164 

μενος ἀχούσας, φϑόνον ἠλλοτριωχὼς ἀφ᾽ αὑτοῦ χαὶ τὴν φύσιν ἵλεως 

ν. δῦ9 Μ. γέγηϑεν οὐ μετρίως | χαί φησι" μὴ γὰρ οὐ δι᾽ εὐχῆς ἐστί μοι τὴν 

διάνοιαν ἀστείαν τε χαὶ ἀστὴν ὡς ἀληϑῶς εἶναι, χοσμιότητι χαὶ σωφρο- 

σύνῃ χαὶ ταῖς ἄλλαις διαπρέπουσαν ἀρεταῖς, ἑνὶ προσέχουσαν ἀνδρὶ χαὶ 

1 τὴν ἑνὸς οἰχουρίαν ἀγαπῶσαν καὶ μοναρχίᾳ χαίρουσαν. εἰ δὴ τοιαύτη 

τίς ἐστιν, ἐχέτω τὰ δεδομένα, χαὶ τὴν παιδείαν χαὶ τὸν εἱρμὸν λύγου 

πρὸς βίον χαὶ βίου πρὸς λόγον χαὶ τὸ ἀναγχαιότατον, βεβαιότητα καὶ 

πίστιν. ἀλλὰ μή ποτε Ἰελασϑῶμεν ἀνάξια χεχαρίσϑαι δόξαντες, χαίτοι 1δὅ 

Υὐ ὑπολαβόντες ἐπιτηδειότατα τῇ ψυχῇ δεδωρῆσθαι. ἀλλὰ γὰρ ἐγὼ 

0 μέν, ὅπερ εἰχὸς ἦν ἐργάσασθαι τὸν βουλόμενον τρόπου βάσανον χαὶ 

δοχιμασίαν λαβεῖν, πεποίηχα, δέλεαρ χαϑεὶς χαὶ διαπεμψάμενος, ὁ δὲ 

ἐπεδείξατο τὴν ξαυτηοῦ φύσιν οὐχ εὐάλωτον. δῆλον δὲ ἐμοὶ τὸ διὰ [δῦ 

τί οὖχ εὐάλωτος" μυρίους γὰρ εἶδον τῶν ἄγαν φαύλων τὰ αὐτὰ δρῶντας 

ἔσϑ᾽ ὅτε τοῖς λίαν ἀγαϑοῖς, ἀλλ᾽ οὐχ ἀπὸ διανοίας τῆς αὐτῆς, ἐπειδὴ 
35 τηῖς μὲν ἀλήϑεια, τοῖς δὲ ὑπόχοισις ἀσχεῖται" χαλεπὴ δ᾽ ἣ διάγνωσις 

ἀμφοῖν. πολλάχις γὰρ ὑπὸ τοῦ δηχεῖν παρευημερήϑη τὸ εἶναι. 

Ι ρμοβὲ γὰρ δὐά, αὐτὴν Η' ἢ] εἰ ἃ 4 τριοδίτης Π τοῦ αι ἢ} ἡ 

τοπίοῖο ἱ χήτη Η: 8 πολύανδρον 5ογὶρ5ὶ: πολυάνδρειον , πολυάνδριον ἢ 
9. μυρίας ἃ, ἢ πρὸς μυρία σπειρομένη ἀεὶ. δίδηρ. 10 ἔστιν Η 

19. ἐπιτηδειότητα ΟἹ, 20 τρόπου (νοὶ τρόπων) Μδηρ, ((Ὑ ἢ): τρόπον Η (τρόπου 
υὲ νἱά.) 22 δῆλον (γο} οὐχ ἄδηλον) βοτγίρβὶ : ἄδηλον οοὐὰ, 28 ἄγαν οἴῃ. 
ἢ) (ο]. 965 24 ἔσθ᾽ ὅτε Ὁ: οἱ. οοἕὰ, ἀλλ᾽ Ὁ (ο]. 135: οἱ. οοὐά., ἢ 

ἴο]. 205 20 ἀσχεῖται Ὁ (Μαγκ] απ): χεῖται ΟΗ],3, γίνεται 1, δὲ ἢ 

Ι. 2 Απίοπίυβ Μεῖ. ΠΠ 77 ὁ]. 1193 ΕἸοτ. Ραγίβ. Νο. 171 Οδογρίἀθβ ρ. 36, 28 Βοὶξϑ. 

Φίλωνος: δυσεύρετον --- χαλόν. 25. --πὔὸ ΠΚ (0]. 135: Φίλωνος ἐχ τοῦ περὶ 
φυγῆς χαὶ εὑρέσεως, [0], ὥθδ . Φίλωνος ἐχ τοῦ περὶ φυγῆς: μυρίους ἐστὶν ἰδεῖν τῶν --- 
εἶναι. 
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151 (28.) χαὶ τὸν χίμαρον τὸν περὶ τῆς ἁμαρτίας ὁ φιλάρετος ζητεῖ μέν, 

οὐχ εὑρίσχει δέ" ἤδη γὰρ, ὡς δηλοῖ τὸ λόγιον, ἐνεπέπρηστο (1μον. 10, 

16). τί δ᾽ αἰνίττεται, σχεπτέον᾽ τὸ μὲν μηδὲν ἁμαρτεῖν ἴδιον ϑεοῦ, 

τὸ δὲ μετανοεῖν σοφοῦ: παγχάλεπον δὲ χαὶ δυσεύρετον τοῦτό γε. 

ῷι 108 φησὶν οὖν ὃ χρησμός, ὅτι ζητῶν ἐξεζήτησε Μωυσῆς“ ἐν τῷ ϑνητῷ 

βίῳ τὸν περὶ ἁμαρτημάτων μετανοίας λόγον. ἐσπούδαζε γὰρ ἀνευρεῖν 

ἀπαμπισχομένην τὸ ἀδιχεῖν ψυχὴν χαὶ ἄνευ αἰσχύνης γυμνὴν προϊοῦσαν 

ἁμαρτημάτων. ἀλλ᾽ ὅμως οὐχ εὖρε, τῆς φλογός, λέγω δὲ τῆς ὀξυ- 

χινητοτάτης ὁρμῆς ἀλόγου, χαταδραμούσης χαὶ ὅλην ψυχὴν ἐπινεμηϑείσης. 

189 νιχᾶται γὰρ τὰ μὲν ἐλάττω πρὸς τῶν πλειόνων, τὰ δὲ βραδύτερα πρὸς 10 

τῶν ὠχυδρομωτέρων, τὰ δὲ μέλλοντα πρὸς τῶν παρόντων: ἐσταλμένον 

ὃὲ χαὶ βραδὺ χαὶ μέλλον ἢ μετάνοια, πολὺ ὃξ χαὶ ταχὺ χαὶ συνεχὲς 

ἐν τῷ ϑνητῷ βίῳ τὸ ἀδιχεῖν. εἰχότως οὖν ἐν τροπῇ τις γενόμενός 

1 χείμαρρον 2 ἤδη οἱ ἐνεπέπρηστο)] ὅδε οἱ ἐνεπεπύριστο οχΧ ΧΧ ἐοηὶ. 
δηρ. Μωσῆς ΟΝ Ὁ περὶ ἀναμαρτησίας λόγον ὁοηϊ, Μησ., 568 
ν. ΟἸδη). 1 τὸ] τῷ Η! ἀδιχεῖν (ἃ; ἁμαρτεῖν Η τς 9. ὅλην 6: τὴν 

ὅλην Ἡ, ὅλην τὴν οοῃϊςῖο 10 βαρύτερα 1, 123 δὴ α 

1--ἨΟὔὸ Αἀπιόγος. ερίβι. 67, : ἰαμηοϊαίβ ογαΐ Πίγουβ ῃτὸ ροοσαίο οὐ οὐϊδίῃβ ἴῃ ΠοΪο- 

οϑδυβίαπι. παυδοβὶνίς δυτη ροβίοα ΜΟΥ 868, δὲ σου 5[5 ἔσογαὶ. .. αυἱαὰ ἰδίδ εἰρη ποθηΐ, 

οοπβίἀογθιηιβ, 4 ΕΠ] ρϑοσᾶγο 801 }|8 οδὲ δὶ, οἰμοηδύθ 88 ρ ΘΠ 18 ϑδὲ οἱ σΟΥΓΙ 56 ΓΘ 6Γ- 

τϑῖυπι οἱ ρϑθηϊ θη απ) σΌΓΟΓΟ ροοςαι!. ἰά ἴδιποη οβί αἰ 116 ἴῃ πᾶς νἱϊα ποιίηαπι. αυϊὰ 

πη ἰδ ΓΑΓΌΠ), αὐυδιὴ υἱὐ ἱπυθηΐδβ υἱγαιη, 60} 86. ἰρϑαιη σοᾶγσιδὶ οἱ ἐδοίϊαῃ σΟῃ- 

ἀθιηποὶ βϑαυιῃ ἵ 1. 3. οἵ. ια. δ ααδοῦῖε θαι (παυὶϊὶ αὐ.) Ἰὸχ οἵ ποὺ ἴῃ- 

νϑηΐξ, διπθιϑία οϑί ϑηΐπὶ.... ὁ--6 Οἴει. Αἰεχ. Ῥαεά. Π1Π1 ἃ 523. ν. 207 Ρ.: 
ἐνν τὴν ἑπομένην ταῖς ἁμαρτίαις μετάνοιαν ἀγαπῶν. μόνος γὰρ ἀναμάρτητος αὐτὸς ὁ 
λόγος" τὸ μὲν γὰρ ἐξαμαρτάνειν πᾶσιν ἔμφυτον χαὶ χοινόν, ἀναδραμεῖν δὲ τὴν ἁμαρτίαν οὐ 

τοῦ τυχόντος ἀνδρός, ἀλλ᾽ ἀξιολόγου. Ὁ--Ἰῷὸ Ανιϑγος. ἰ. ο. ὃ βία ἀοθδὶ. δαΐθηη 

ΜΌΥΒΟΒ ρδοσδί! Ὑδοῦδῃ ΓΕρΘΓΙγα ΔΠΙΠΠΔ1), αἱ ΘΧΌΥ ΔΒ ΟΥΓΟΓΒ. ἀδροηθγοὶ δὲ πυΐα συ]ρΔ8 

βίπθ Ὁἱὸ δ] ρυΐύοτο ἀϊδοθάθγοι, βοά πο ἱἰηγνθηϊϊ, αὐΐὰ οἷο Ππηροίαβ ἐγγατ θη Ὁ }} 8 

Ργϑούθηῖε οἱ δβαπιπια αυβοάδπ) ΘΘἰογγ τὶ τηο 8 Δ δ) ἀἰΘραβοϊ τα γ δίαιθ δχΌγις δἶλ5 

ἱπποοθηςίδα ἢ ργδοροπάθγαπὶ οηΐῦ [αΐϊαγὶβ ᾿γϑοβοηῖία οἱ υἱοϊοηΐα τηοάογαι 8 οἱ οὶ υγα 

Ρααοίογίθιιβ (οἷς ἑληι ργὸ ροϊογὶ θ.8) οἵ ἰυουπάδ Β0Γ 8. οἱ Δβρογὶ8Β πιο! ]ἶᾶ οἱ ἐγ 8} 08 

Ἰδοία οἱ ἢΠ]Ἰδσθῦγοβα τὶ σ᾽ ἀϊογὶ θὰ5 οἱ ργάθργόρογα ἱδγαϊογίθαβ. ὑοῖοχ δαΐα οϑὶ ἰμϊαυ δ, 

4θδθ δὰ ποσοπάπ) Οσοδϑίοπθβ βΌρροτ  .. . ᾿οηΐδ δαΐθτη υἱγίῸΒ. οἵηπὶβ οἱ αἀϊαῖατγηα 

οὐποίδι τὶν δηῖο ἰπάἀϊοδὲ οἱ δαογοηάδ ἱπβρίεἰς.., ρίστα ἰρίταγ οἱ νογθυυηδ θδὲ Ρδοπὶ- 

ἰοπίϊδ. 1 --- 145,8. ἐνία, δ: τοβροπαϊὶ Αἀγοη ργουϊάσπι ἀθῦθγο θ886. ἐπ οήπτη 

βασογάοίδ!]6. πο ἔϑο τη ]8 βᾶηδθ σοπβοϊθπίϊδθ σοι θη ττη ἰᾷὰ ΠΙΌΠΟΓΪΒ.. .. 7 4υ0- 

τποάο δυίθιῃ ροΐογδὶ αἱ ἰσπὶβ 8} 16 ηπ8. ογαΐ, ροοσαία πη Θχατί, δὲ πὸς ϑὰὉ σοηβρθοίι (οὶ, 

ουϊ δὲ σου! δ 5απὶ οορηίαϑ παπιχυμὶ ρμοίοϑὲ ρίδοογ ἀοιηΐηο, 8 αυΐβ, σα δᾶμος 

γογεθίαγ ἴῃ ἐμ! 4} αἰ 15... .., ἀϊοαὶ 50. ἀρόγθ ῥδοη πε ατη ἢ 5 τη 116 οδὲ ἃς 81 ααἱβ ΔΟΒῈΓ 
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φησι μὴ δύνασθαι ,τοῦ περὶ ἁμαρτίας ἐμφαγεῖν“. μὴ γὰρ ἐπιτρέπειν 

τὸ συνειδὸς αὐτῷ μετανοίᾳ τραφῆναι" διὸ λέγεται" ,,ἤἤχουσΞ Μωυσῆς, 

χαὶ ἤρεσεν αὐτῷ“ (1μον. 10,19. 20). τὰ γὰρ πρὸς γένεσιν τῶν πρὸς 100 

ϑεὸν μαχρὰν ἀπέζευχται: τῇ μὲν γὰρ τὰ φανερὰ μόνα, τῷ δὲ χαὶ τὰ 

5. ἀφανῆ Ἰνώριμα. παραπαίει δ᾽, ὃς ἂν τοῦ ἀληϑοῦς χαταψευδόμενος ἔτ᾽ 

ΤΟΜ. ἀδιχῶν μετανενοηχέναι φάσχῃ ὅμοιον ὡς εἰ χαὶ ὃ νοσῶν τὸν | ὑγιαί- 

νηντα χαϑυποχρίνοιτο" μᾶλλον 1άρ, ὡς ἔοιχε, νοσήσει μηδὲν τῶν εἰς 

ὑγίειαν προσφόρων ἐπιτηδεύειν ἀξιῶν. (29.) ἐζήτει ποτὲ προαχϑεὶς 10] 

ὑπὸ τοῦ φιλομαϑοῦς χαὶ τὰς αἰτίας, αἷς τἀναγχαιότατα τῶν ἐν τῷ 

10 χύσμῳ πραγμάτων ἐπιτελεῖται" ϑεώμενος γὰρ ὅσα ἐν γενέσει φϑειρό- 

μενα χαὶ Ἱεννώμενα, ἀπολλύμενά τε αὖ χαὶ διαμένοντα, τέϑηπε χαὶ 

χαταπέπληχται χαὶ ἐχβοᾷ φαάσχων᾽ ,,ιτί, ὅτι ὁ βάτης χαίεται χαὶ οὐ 

χαταχαίεται“ (χοᾷ. 3,2. 3)" τὸν γὰρ ἄβατον οὐ πολυπραγμονεῖ χῶρον, 109 

ϑείων ἐνδιαίτημα φύσεων, ἀλλ᾽ ἤδη μέλλων ἀνήνυτον χαὶ ἀτελῆ πόνον 

18 διαϑλεῖν ἐπιχουφίζεται ἐλέῳ χαὶ προμηϑεία τοῦ πάντων σωτῆρος ϑεοῦ, 

ὃς ἔχρησεν ἐχ τῶν ἀδύτων: «μὴ ἐτγίσῃς ὧδε“ (ἰν14. 5), ἴσον τῷ μὴ 

πρύσιϑι τοιαύτῃ διασχέψει- περιεργίας γὰρ χαὶ φιλοπραγμοσύνης μείζονος 

ἢ χατὰ ἀνθρωπίνην δύναμιν τὸ ἔργον" ἀλλὰ τὰ μὲν γεγονότα ϑαύμαζε, 

τὰς δὲ αἰτίας, ὃι᾽ ἃς ἢ γέγονεν ἢ φϑείρεται, μὴ πολυπραγμόνει. οὗ 108 

0 γὰρ τόπος ἐν ᾧ σὺ ἕἔστηχας“ φησί ,,.,ῇ ἁγία ἐστί (δά. ὅ). ποῖας 

τόπος; ἢ δῆλον ὅτι ὁ αἰτιολογιχός, ὃν μόνων ταῖς ϑείαις ἀνῆψε φύσεσιν, 

ἀνθρώπων οὐδένα νομίσας ἱχανὸν εἶναι αἰτιηλογίας ἐφάψασθαι; ὃ δ᾽ 164 

ἄρα διὰ πόϑον ἐπιστήμης ὑπερχύψας ἅπαντα τὸν χόσμον ζητεῖ περὶ 

τοῦ χοσμοποιοῦ, τίς ἐστιν ὁ δυσόρατος οὗτος καὶ δυστύπαστος, σῶμα 

ἘἙ ἢ ἀσώματος ἢ ὑπεράνω τι τούτων ἣ φύσις ἁπλῇ, οἵα μονάς, ἢ σύγχριμα 

ἢ τί τῶν ὄντων. χαὶ τοῦϑ᾽ ὁρῶν ὡς ἔστι δυσϑήρατον χαὶ δυσπερινόητον, 

2 συνειδὼς Η Μωσῆς ΘΗ 4 μόνον Ηἰἱ ἢ ἀληϑοῦς (12Π5;: ἀληϑῶς 
ΟΝ τὰ χαὶ δὐά., 5βοὰ στυγϑοβ 66], Η Ὁ φάσχῃ βογρβὶ:; φάσχει οὐπα. ὁ 
(ἐς: οὦ. ἢ Ἴ τῶν] τὸν (1 εἰς 5, 5, (13 8. ποτὲ οι. (ἡ, ποτὲ ὁ προ- 

φήτης σοὨϊοῖο 12 τί ἀ: οὔ. Η οὐ 566]. Μίαμπρ,. 19. χῶρον Ηἰ: 
χορὸν ὅς χῶρον ὡς Η, γῶρον, ὃς Μαηρ. 10 διελϑεῖν 1,' πάντα (ἰ 

117 περιεργείας Η 19 τὰς ἀὡἰ: στάς, τὰς Η 20 φησὶ γῇ ἁγία ἃ: φησὶν 

ἅγιος Η 21 δηλονότι α ὃν Η;: ὃ, ἔμ ταβ. 22 ἀνθρώπων 
(ὁ: ἄνθρωπον Η οὐδὲν ἀνομίσας 24. δυσϑήρατος οομϊ. δηρ. 

2 ἀσώματον σοηϊείο ἢ φύσις ΟἸΠ: καὶ φύσις ΟΣ 20 ἤ τιν 

58. 5δπιπ) 5 τη]6]. τρᾶσὶβ δορτοίδϊ, ααΐα ΠΙΒ1] οἱ ρτοάθββο ροίοδί βἰ πα] δέϊο Βδη Δ 15, 

σα γογῦο αὐ Ὀγοίαγ, ποῦ αἰὸ δι] οἰαιογ υἱγί 15. 5 ὈΒΙ ἷο. 

ῬμουΐΒ ὀρέσγα το]. Π]. ι0 
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εὔχεται παρ᾽ αὐτοῦ μαϑεῖν τοῦ ϑεοῦ, τίς ἐστιν ὃ θεός οὐ γὰρ ἤλπισε 

106 δυνήσεσθαι γνῶναι παρ᾽ ἑτέρου τινὸς τῶν μετ᾽ αὐτόν. ἀλλ᾽ ὅμως 

ἴσχυσε μηδὲν περὶ τῆς τοῦ ὄντος ἐρευνᾶν οὐσίας» ,τὰ γὰρ ὀπίσω μου“ 

φησίν ὄψει, τὸ δὲ πρόσωπον οὐ μὴ ἴδῃς“ (Εχοά. 38, 233). αὔταρχες 
γάρ ἐστι σοφῷ τὰ ἀχήόλουθα χαὶ ἑπόμενα χαὶ ὅσα μετὰ τὸν ϑεὸν ὅ Ὁ 

Ἱνῶναι, τὴν δ᾽ ἡγεμονιχὴν οὐσίαν ὃ βουλόμενος χαταϑεάσασθϑαι τῷ 

περιαυγεῖ τῶν ἀχτίνων πρὶν ἰδεῖν πηρὸς ἔσται. 

{1 (80.) Τοσαῦτα χαὶ περὶ τοῦ τρίτου διειλεγμένοι χεφαλαίου 

ἔτιμεν ἐπὶ τὸ τέταρτον χαὶ τελευταῖον [ τῶν προταϑέντων, χαϑ᾽ ὃ μὴ ρΡ. 511 Ν. 

Ἱενομένης ζητήσεως φιλεῖ προαπαντᾶν εὕρεσις. ἐν τούτῳ τάττεται πᾶς 10 

αὐτομαϑὴς χαὶ αὐτοδίδαχτος σοφός" οὐ γὰρ σχέψεσι χαὶ μελέταις χαὶ 

πόνοις ἐβελτιώϑη, γενόμενος δ᾽ εὐϑὺς εὐτρεπισμένην εὖρε σοφίαν ἄνωϑεν 

ὄμβρηϑεῖσαν ἀπ᾿ οὐρανοῦ, ἧς ἀχράτου σπάσας εἰστιάϑη χαὶ διετέλεσε 

101 μεϑύων τὴν μετ᾽ ὀρϑότητος λόγου νήφουσαν μέϑην, οὗτός ἐστιν ὃν 

᾿Ισαὰχ ὠνόμασαν οἵ χρησμοί, ὃν οὐχ ἑτέρῳ μὲν χρύνῳ συνέλαβεν. 15 

ἑτέρῳ δὲ ἔτεχεν ἢ ψυχή" οσυλλαβοῦσα“ γάρ φησιν  ἔτεχεν“ (θη. 21,3 

ὡς ἂν ἀχρήύνως. οὐ γὰρ ἄνθρωπος ἦν ὁ γεννώμενος, ἀλλὰ νόημα 

χαϑαρώτατον, φύσει μᾶλλον ἢ ἐπιτηδεύσει χαλόν- οὗ χάριν χαὶ ἣ 

τίχτουσα αὐτὸ λέγεται, τὰ γυναιχεῖα ἐχλιπεῖν“ (θη. 18,11), τὰ συνήϑη 

108 χαὶ εὔλογα χαὶ ἀνθρώπινα. χαινὸν γὰρ χαὶ χρεΐττον λόγου χαὶ ϑεῖον 90 

ὄντως τὸ αὐτομαϑὲς γένος, οὐχ ἀνθρωπίναις ἐπινοίαις, ἀλλ᾽ ἐνθέῳ 

μανίᾳ συνιστάμενον. ἢ ἀγνοεῖς ὅτι οὐ δέονται πρὸς τὸν τύχον μαιῶν 

3. ἴσχυσε Μαηρ, : ἤχουσε οοδά. ὄντως α΄, ὄντως ὄντος Ἄσοηϊοῖο ἐρευνᾶν 
ὑοά, (ΜΔ η6.)}: ἐρευνῶν Τύτγη. ἀ οὐ 6Π": οὔ. Η! ἢ ἑπόμενα χαὶ (1): 
οἵῃ. Η 0 δ᾽ δέ γε Ὁ τῷ οἵη. 1) 9. προτεϑέντων 1, 

10 προαπαντᾶν] ἂν 6 σοττ, Η 11 σκέψει (ἱ 12. ἧς ἴῃ τὰβ. ἃ οἱ ΗΞ3 

ἀκράτου Η (801 τοῦ Η ἴῃ τα8,}: ἀχρατοῦς (ἰ διετέλεσε (1) (Μαηᾳ.): διετε- 
λέσϑη ἢ ι0 δ᾽ Η 11 γενόμενος Η! 18... 19 ἐπιτηδεύσει --- 

λέγεται τὰ ἱπ τὴν. ΗΣ 18 αὐτῶ (ἃ ἐχλείπειν Η 30 χενὸν [, 

21. 22 ἐνθεομανία Η 

ἀ--Ἰ Ὁ [0], 44τ: ἐχ τοῦ περὶ φυγῆς χαὶ εὑρέσεως: αὕταρχες ἐστὶν --- ἔσται, 

10 544. “νῦνος. ες ἔιφα βαδομ 8,47: ρατγίτυγα ᾿δϑε απ οἱ βοθγίαιη. ἢΠἸδιη Ἰοουπα τα 15 

σὈγοίαἴοι, ραγ γα δηΐο οχρθοίαία πη ἰπσθηῖ σο᾽ οὐαί ραγίιβ, ἰοΐα, ἘΔ ρΊ πε δ, 

22-.-1417.3 ἐδιὰ.: ἀδηϊηαθ οἱ ὁ 4}}}5 ἨΘΌγαθΙΒ τα] 1 Υ θ5. μὰ θ05. αὐἷὰ Ἠδῦγαθαδ ργὶὰ 

Ραγαδ! πα γοπίδηΐ οὐβίοί σοδ, ὁ0 οἱ βῆ ηδθ ἐπιβίοτι μη. ΠΟ ΘΧμθοίοηΐ ἅγίθ5. οἱ 

αἰβοῖ θ᾽ πὰ5. ργορίον ἱπνθπίϊοηπι σοηθγα πθὸ τϑαυῖγαπί Δα ππηθηΐα σοπογαπαΐ, 5 βροπὶρ 

Ρᾶιέβ. βυ0β ἰυπάδη!ξ ὀχροείαἰοπθιηάιιθ ργαθνυθηϊδῃΐ, 
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- ᾿ ΓΑΕ ἑΕβραῖαι, τίκτουσι“ δ᾽, ὥς φησι Μωυσῆς, ,,πρὶν εἰσελθεῖν τὰς μαίας 

(ἔχοά. 1,19). λέγω δὲ μεϑόδους, τέχνας, ἐπιστήμας. φύσει μόνῃ 

γρώμεναι συνεργῷ; παγχάλοηους δὲ χαὶ προσφυεστάτους ὄρους ἀποδίδωσι ᾿ ἕεναι σ : παγχάληυς δὲ σφυξσ δίθωσ 

τοῦ αὐτομαθοῦς, ἕνα μὲν τοιοῦτον, τὸ ταχὺ εὑρισχύμενον, ἕτερον δὲ 
-Ὁἃ:Ἵῳ [1 [ ,» ὃ ὝΡΙ͂ . ξ-. ᾿ ν᾿ ᾿Ν ὦ Ὁ ΄ Ἅ τ ει 10 

»"Ὁ παρεῆωχεν ὃ ὕεος"“. τὸ μὲν οὖν οιδασχώμενον μαχροῦ χρήνηυ ὁεῖται, 109 
: 

τι 

τὸ δὲ φύσει ταχύ τε χαὶ τρόπον τινὰ ἀχρονόν ἐστι" χἀχεῖνο μὲν 

ἄνθρωπον, τοῦτο δὲ ϑεὸν ὑφηγητὴν ἔχει. τὸν μὲν δὴ πρότερον ὅρον ρω πο ΝΜ “το Ξ ὉΦ τῇ χει. τὸ ξν ἤ πρότερον 202 

ΡΝ ΄ “ Δ ᾿ ᾿ ᾿ ’ ΠῚ 
χατέταζεν ἐν πεύσει' «τί τοῦτο ὃ ταχὺ εὖρες, ὦ τέχνην“, 

ἐν ἀποχρίσει φάσχων: ὃ παρέδωχε χύριος ὁ ϑεός“ (ὅφη. 21. 320). 

10 (31.) ἔστι δὲ χαὶ τρίτος ὅρος τοῦ αὐτομαϑοῦς, τὸ ἀναβαῖνον αὐτόματον. [τὸ 

λέγεται τὰρ ἐν τοῖς προτρεπτιχοῖς" οοὐ σπεῤεῖτε, οὐδὲ μὴ ἀμήσητε τὰ 

αὐτόματα ἀναβαίνοντα αὐτῆς“ (1μον. 25, 11}: τέχνης γὰρ οὐδεμιᾶς 

χρεῖα τὰ φύσει. τοῦ ϑεοῦ σπείροντος αὐτὰ χαὶ τῇ 1εωργιχῇ τέχνῃ 

τελεσφηροῦντος ὡς ἂν αὐτόματα τὰ οὐχ αὐτόματα, πλὴν παρόσον ἐπι- 

τ νηΐας ἀνθρωπίνης οὐχ ἐδεήϑη τὸ παράπαν. οὐ προτρέπει δὲ μᾶλλον ἢ [1] 

Ἰγώμην ἀποφαίνεται" παραινῶν μὲν γὰρ εἶπεν ἄν: μὴ σπείρητε, μὴ 

ἀμήσητε. ἀποφαινόμενος δέ" .οὐ σπερεῖτε, οὐδὲ μὴ ἀμήσητε τὰ αὐτό- 

ματα΄. οἷς γὰρ ἀπαυτοματίζουσιν ἐχ φύσεως ἐπιτυγχάνομεν, τούτων 

5. χρώμεναι Η’: χρωμένας 6(Π παγχάλως ἢ ἀ ἕτερος Τύτῃ. ἢ τοῦυ- 

τὶ Ο 8. πεύσει] ροβὶ π᾿ τῶβ, ἰῃ (ὦ 1 ἀμήσετε οὐμὶ. Μδηρ. [2 χρείαν 

τὰ ((Η": τῇ ΗΣ 1 γνώμη ὦ σπείρητε! οὐδ᾽ οὐ 5. 5. Η3 11 ἀμή- 
σετε Η 18 ἀπαυτοματιζομένοις σοηϊοῖο 

ἢ--Θ. ἐβία, 5, 481: πὸ τοῖππβ ἱπρίσοῦ αὐ ἱπνυοπίθπιη. απδπι αἱ δχβοηποπάμπι ἰδοοῦ, 

οὐ οὔπι τηαΐον εἰἰχ ββοι τὐὶ ᾿ηἴογγοι ΡαΙΓῚ ϑδεαβ, ἀ ΠΟ σΌΠΟΓΑ, ΒΡ ΡΟ 556. σΟΓΏΪ- 

τπ|8, πδπὶ δἱ οἷο ἰηνθηῖ οἱ ἱπυθηίογατη. ΒΌΟΓν. ἀποτογοπη [ΘΕ ΠΠσαΐι 5. πὲ ἰθπ ..ς 

Ργπηὰ ἐγρὸ ἀσἤηϊἴο ἱπ ἱπυθηίοπδ, αυοΐ ἐπνοηΐίαγ ἠυπου αν δὲ {απο ηθαθγίξαγ τοιη- 

Ροτῖς θεὲ οἵ πο οιπροῦβ οδέ αὐίηο ΟΠ Προ τἶαο οδῖ.. ἀπο ἀπΐθιη ῬΓΑΘΎΘΕΙ τπιβατῃ 

τοιροτῖβ ἀδὺβ πα πτ, ἀσης αἰ, 4πὺῸ ἀδὴ5 ἀλι παίπγαθ, ποη αἰ Πἰσοητίαο, ἐβί,. ἰπ- 

σοπίη ἰσίταγ αἀἰν πὶ δϑὲ πὐπ ποῦ, φαο ἀπΐθη αἰ τ πο 8. ἤσς παίαγαθ. ἱπσθὮ 1 

δγσὺ ΠαΙαγηΘ οδὲς ἱπνθηίο εἰ ἰσοητῖδο: {Ππ| βίη ἰθιροτο, ἤυο πο (οι ροτο. 

᾿ἀδοχαο ἡΠπιπ| ἰθιηρόγο ργαθβίο οδί, πος ἰπ βραίίο ἰθπηροῦῖβ ἐπνοβι σαί, ,, ὁ---15. ἐρίδέ, 

ἡ, 12 (ὦ καὶ 10): γυΐογο δυΐθιῃ απὸ5. ἀϊσυπί ὅρους βογγανς . , . βροιπήιβ ὥρος: ηὐΐε 

εβδί συοὰ ἔπι εἰΐο ἱπνθπῖβιῖ Εἷς πὶ ἱπίογγοραιοηθ ὁδί, ἰοτεϊβ ὅρος ἴῃ τὸ- 

Ξροῃδίοπο: αὐοὰ ἰταδταϊε ἰοτὰ πι} 5 δι15. ΤῸ πὶ ΠΔ ΠῚ ΤΏΘΑΒ «0. 752 65: οἱ 

1ὸ ὅρος ἐδ ΞΒροπίλποῖθ: κ58'ὶ ΠΟ 801 παν ΓΕ 15. ΠῸπ τη δίριϊ 8. πδη οἰδὶ συ γα 

Ρτουοσοῖ. βοιηῖπα, ἴαπηθη παΐτγα βροπίαδποο ἡπούαπι, οὐ βυγραηΐ, ἷπ οἷξ ὀρθγα[ν ἰῃ- 

σοπῖο, 1--9. ἀν ξιηα καεομ 8,49: ἀπι]δ τηϊγαίβ. μαΐογ αἷὐὸ αὐἴὰ οδ1 ἢ οὺς 

ἀπὸ 4 ἔατῃ οἷἴο ἱπνοηϊβιῖ, {111} τοβρον  Ιασοῦ: φαοα γα ἀ1 αἴ (ὁ πανὶ π 15. εἰ. 8 

πη 9 ἢ ᾿ΠᾺ ΠῚ πιο 85, μείπια ἀοἤθ!ἴο ἐπ ἐπί γγο ΠΟ Ὼ 6 οδί, ϑθοη πα ἢ ΤΟΒΡΟΙΒ0, 

10 Ὁ 
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οὔτε τὰς ἀρχὰς οὔτε τὰ τέλη παρ᾽ ἑαυτοὺς [ ὡς ἄν αἰτίους εὑρίσχομεν" Ρ. 512 Μ. 

1τῷ ἀρχὴ μὲν οὖν ὃ σπόρος. τελευτὴ δὲ ὃ ἄμητος, ἄμεινον δ᾽ ἐχεῖνο 

ἐχδέξασϑαι: πᾶσα ἀρχὴ χαὶ πᾶν τέλος αὐτόματόν ἐστιν, ἴσον τῷ φύσεως, 

οὐχ ἡμέτερον ἔργον: οἷον ἀρχὴ τίς τοῦ μανθάνειν; ἢ δῆλον ὅτι ἢ ἐν 

[ἀιι} τῷ διδασχομένῳ φύσις εὐπαράδεχτος οὖσα πρὸς τὰ χατὰ μέρος ϑεωρή- 

ματα; τίς δὲ τοῦ τελειοῦσϑα:ι πάλιν; εἰ δεῖ μηδὲν ὑποστειλάμενον εἰπεῖν, 

ἢ φύσις. προχοπὰς μὲν γὰρ ἐμποιῆσαι χαὶ ὃ διδάσχων ἱχανός, τὴν ὃ᾽ 

113 ἐπ᾽ ἄχρον τελειότητα ὃ ϑεὸς μόνος, ἢ ἀρίστη φύσις. ὃ τούτοις 

ἐντρεφόμενος τοῖς δόγμασι τὴν ἀΐδιον εἰρήνην ἄγει, πόνων ἀφειμένος 
ἀτρύτων. ἀδιαφορεῖ δ᾽ ξἐβδομάδος εἰρήνη χατὰ τὸν νομοθέτην" ἐν τὰρ 10 

1τ4 αὐτῇ τὸ δηχεῖν ἐνεργεῖν ἀποτιϑεμένη γένεσις ἀναπαύεται. προσηχόντως 

οὖν λέγεται" ,χαὶ ἔσται τὰ σάββατα τῆς γῆς ὑμῖν βρώματα“ (1 ον. 20. 6), 

δι᾿ ὑπονοιῶν: τρόφιμον γὰρ χαὶ ἀπολαυστὸν μόνον ἢ ἐν ϑεῷ ἀνά- 

παυσις, τὸ μέγιστον ἀγαθὸν περιποιοῦσα, τὴν ἀπόλεμον εἰρήνην. ἢ μὲν 

Ἰὰρ χατὰ πόλεις ἀναχέχραται ἐμφυλίῳ πολέμῳ, ἢ δὲ ψυχῆς ἀμιυγὴς 15 

1τῦ διαφορᾶς ἁπάσης ἐστίν. ἐναργέστατα δέ μὴι δοχεῖ τὴν ἄνευ ζητήσεως 

εὕρεσιν παριστάνειν διὰ τούτων: οὔταν εἰσαγαγ σε χύριος ὃ ϑεός σοῦ 

εἰς τὴν Ἰῆν ἣν ὥὦμοσε τοῖς πατράσι σου δοῦναί σοι πόλεις μεγάλας χαὶ 

χαλάς, ἃς οὐχ ὠχοδόμησας, οἰχίας πλήρεις πάντων ἀγαϑῶν, ἃς οὐχ 

ἐνέπλησας, λάχχους λελατομημένους, ος οὐχ ἐξελατόμησας, ἀμπελῶνας 30 

1τὸ χαὶ ἐλαιῶνας, ος οὐ κατεφύτευσας“ ()ουΐ, Ὁ, 10. 11). ὁρᾷς τὴν 

ἀφϑονίαν τῶν χεχυμένων μεγάλων χαὶ ἑτοίμων πρὸς χτῆσιν χαὶ ἀπό- 

λαυσιν ἀγαϑῶν; εἰχάζονται ὃὲ πόλεσι μὲν αἱ γενιχαὶ ἀρεταί. διότι ἐπὶ 

πλεῖστον εὐρύνονται, οἰχίαις δ᾽ αἵ ἐν εἴδει --- στέλλονται τὰρ εἰς 

1 ἑαυτοὺς (ἃ: ἑαυτοῖς Η ἂν αἰτίους βοτὶ ρδὶ : ἀναιτίους σοι ἄ,, ἀναιτίοις Ττη., ἀναιτίων 

οσοηΐ. ἴδηρ. 2 ἐχείνως σοηΐοῖο ἢ παντελοῦς 3 4 ἀρχὴ τις ν ἢ] ἡ 

Τύγη., ὁπ. αηρ, δηλονότι (ἢ ἧἡ οι, Τάτ. ὅ. ὃ ϑεωρητά εοηὶ. Μδησ, 

1 γὰρ ἃ: οὖν Η ὃ αἰ: δὲ Η", οὔ. Η! 10 ἐναργέστατα (1((ἃ[4}}: ἐναργεστά- 

τὴν ΗΣ 18 σοι οἴῃ. Τυτγπ, 21 οὐ χατεφύτευσας (ἱ:; οὐχ ἐφύτευσας Η 

22 μεγάλων οἴῃ. (), ἰοτί, τϑοία 24. πλείστων] Η' υἱ νἱα. δὲ ἢ 
αἱ οἴῃ. Η' 

ἢ--ὃ ὀρίει, 8.14: ἱπογοιηθπία. 6 πδίμγαιη, απ88 αἰγὶ πὶ Ὠανοὶ σγαῖῖαπη τηὰποτῖβ, οοῃ- 

Βυπητηδ ἐπ πὶ οἱ ροτίοσοποιι ἰδ ἀαὲ. 8ὃ--14. Ανιῦγοι. δ ἤασα ξαεομϊ 

8, 4: 1{Π0 Τπρτεπόθαν οδῖ, αδὶ ρᾶχ, αὶ τραυῖο5. ἂὺ ρον θυ, Ὁ] Θρυ!οηὰν Βαθαίαιῃ. 

ἹΆρΡΉΠΠ, 56: ΟἾΧΗ Μογποβ: οἱ ὁσιι ἢ ὁ Βα δία ἰογγδο γ0 5 Θβο δ 6. Θραϊδίογ τη 

οοΐπῃ δὲ μαπηπι ἰοσυπα πε5. ΘΓ. χη 4} ΠΠΠ Ὁ δὲ τοι θβοργο ἴῃ ἄθὺ οἱ εἶτ ἀ6- 

ἰδοϊϑιϊοθιη Ὑἱάθγο, 
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βραχύτερων αὔται χύχλον ---, λάχχοις δὲ αἵ εὐφυεῖς ψυχαί , αἵ εὐπαρᾶ- 

δεχτοι σγφρίας ὡς ἐχεῖνοι ὕδατος, ἀμπελῶσι δὲ χαὶ ἐλαιῶσιν αἱ προχοπαὶ 

χαὶ αὐξήσεις χαὶ χαρπῶν γενέσεις" χαρπὸς δ᾽ ἐπιστήμης ὃ ϑεωρητιχὸς 

βίος, ἄχρατον εὐφροσύνην περιποιῶν ὡς ἀπ᾽ οἴνου χαὶ νοητὸν φέγγος 

ὃ ὡς ἀπὸ φλογός, ἧς ἔλαιον τροφή. 

(32.) Ταῦτα χαὶ περὶ εὑρέσεως εἰπόντες μέτιμεν ἑξῆς ἐπὶ τὰ 1177 

ἀχόλουϑα τῆς ἐφόδου. ,,εὖρεν“ οὖν φησιν αὐτὴν ἄγγελος χυρίου ἐπὶ 

τῆς πηγῆς τοῦ ὕδατος“ (θη. 10,1). λέγεται δὲ πολλαχῶς πηγή: ἕνα 

μὲν τρόπον ὁ ἡμέτερος νοῦς, ἕτερον δὲ ἢ λογιχὴ ἕξις χαὶ παιδεία, 

10 τρίτον δ᾽ ἢ φαύλη διάϑεσις, τέταρτον ἢ σπουδαία χαὶ ἐναντία ταύτης, 

πίστεις οἱ ἀναγραφέντες δηλοῦσι χρησμοί" τίνες οὖν εἰσιν, ἐπισχεπτέον, 

ἀδεταί τις ἐν ἀρχῇ τῆς νομοϑεσίας μετὰ τὴν χοσμοποιίαν εὐθὺς τοιύσδε" 

»πηγὴ δὲ ἀνέβαινεν ἐχ τῆς Τῆς χαὶ ἐπότιζε πᾶν τὸ πρόσωπον τῆς γῆς" 

ιὸ (ἄφη. 2, 6). οἱ μὲν οὖν ἀλληγορίας χαὶ φύσεως τῆς χρύπτεσθαι 119 

φιληύσης ἀμύητοι τὴν εἰρημένην εἰχάζουσι πηγὴν τῷ Αἰγυπτίῳ ποταμῷ, 

ἣς χατὰ πᾶν ἔτος ἀναχεύμενηος λιμνάζει τὴν πεδιάδα. μονονοὺχ ἀντί- 

μίμον οὐρανοῦ δύναμιν ἐπιδείχνυσθαι δοχῶν, ὃ 1τὰρ χειμῶνος ταῖς 180 

ἄλλαις χώραις οὐρανός, τοῦτ᾽ Αἰγύπτῳ ϑέρους ἀχμάζοντος ὁ Νεῖλός 

0 ἐστιν" ὁ μὲν τὰρ ἄνωϑεν ἐπὶ γὴν τὸν ὑξτὸν ἀποστέλλει, ὁ δὲ χάτωϑεν 

ἄνω, τὸ παραδοξότατον, ὕων ἄρδει τὰς ἀρούρας. ὅϑεν δρμηϑεὶς χαὶ 

Μωυσῆς ἄϑεον ἀνέγραψε τὸν Αἰγύπτιον τρόπον 1ὴν οὐρανοῦ προ- 

χρίνοντα χαὶ τῶν ὀλυμπίων τὰ χερσαῖα χαὶ ψυχῆς τὸ σῶμα. ἀλλὰ 18] 

μὴν περὶ τούτων χαὶ αὐϑίς ποτε ἐνέσται λέγειν, ὅταν ἐπιτρέπωσιν οἱ 

25 χαιῖροί" νυνὶ δὲ --- στοχαστέον γὰρ τοῦ αἡ μαχρηγορεῖν --- ἐπανιτέον 

ἐπὶ τὴν δι᾿ ὑπονοιῶν ἀπόδοσιν χαὶ λεχτέον τὸ «πηγὴν ἀναβαίνειν χαὶ 

ποτίζειν πᾶν τὸ πρόσωπον τῆς γῆς“ τοιοῦτον εἶναι" τὸ γεμονιχὸν ἡμῶν 182 

ἐοιχὺς πηγῇ δυνάμεις πολλὰς οἷα διὰ γῆς φλεβῶν ἀνομβροῦν, τὰς δυνά- 

μεῖς ταύτας ἄχρι τῶν αἰσϑήσεων [ὀργάνων], ὀφθαλμῶν, ὥτων, ῥινῶν, 

80 τῶν ἄλλων, ἀποστέλλει" αἵ δ᾽ εἰσὶ παντὸς ζῴου περὶ χεφαλὴν χαὶ 

πρόσωπον. ποτίζεται οὖν ὥσπερ ἀπὸ πηγῆς τοῦ χατὰ ψυχὴν ἥγεμονι- 

Ἱ αἰΐϊοτιπι αἱ οι, Η! ἢ αἰΐ. χαὶ ἴῃ τὰβ. ΗΞ Α( ἀπὸ νοῦ ( ὃ ἧς Η3; 

εἰς (1{Π} 10 ταύτη, εὐηΐ. Μδησ. 18. ἄδεται ἴῃ τϑ. ΗΞ 294. μὴν 

περὶ βογίρβὶ: μὲν περὶ {Π|’, περὶ ἣ Η, περὶ μὲν Υὶ χαὶ (ἴ: οἵη. Η 
28 ἀνομβροῦν Η3: ἀνομβρεῖ ((}} 29. ἄγρι--- ὀργάνων ἰΐη. 28. ροβί φλεβῶν 

ἔγάηβρον. Η αἰσϑήσεων Ῥατη.: αἰσϑήσεως ἕο, (504 ν. Ἰἰη. 30 αὖ 

ὀργάνων 566]. (Ὅδη 91 ποτίζεται (3: ποτίζετ᾽ 6ἸΠ 
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χοῦ τὸ σώματος ἡγεμονιχὸν πρόσωπον, τὸ μὲν δρατιχὰν πνεῦμα τείνοντος 

εἰς ὄμματα, τὸ δὲ ἀχουστιχὸν εἰς οὖς, εἰς δὲ μυχτῇρας τὸ ὀσφρήσεως, 

τὸ δὲ αὖ γεύσεως εἰς στόμα χαὶ τὸ ἁφῆς εἰς σύμπασαν τὴν ἐπιφάνειαν. 

188 (ῶ3.) εἰσὶ δὲ χαὶ τῆς παιδείας πολύτροποι πηγαί, αἷς ὀρϑοὶ χαὶ τρο- 

φιμλώτατοι λόγοι, χαϑάπαρ στελέχη φοινίχων, παρανέβλαστον. ἦλθον“. ὃ 

Ἴάρ φησιν οεἰς Αἰλίμ, χαὶ ἐν Αἰλὶμ ἧσαν δώδεχα πηγαὶ ὑδάτων χαὶ 

ἑβδομιήχηντ λέχη φοινίχων" νέβαλον δὲ ἐχεῖ παρὰ τὰ ὕδατα“ ἑβδομήχοντα στελέχη φοινίχων᾽ παρενέβαλον δὲ ἐχεῖ παρὰ τὰ ὕδατ 

(Εχοά. 10, 21). Αἰλὶμ πυλῶνες ἑρμηνεύηνται, εἰσόδου τῆς πρὸς ἀρετὴν 

σύμβολον: ὥσπερ γὰρ οἰχίας ἀργαὶ πυλῶνες, χαὶ ἀρετῆς τὰ ἐγχύχλια 
πὶ Φ Γ» Ξ Ζ »} ᾿ .. 5 δι» ᾿ -«-- ΒΈ Ὁ ἘΞ. ; ΕΒ 

184 προπαιδεύματα. τέλειος ὃ ἀριϑμὸς ὁ δώδεχα, μάρτυς δ᾽ ὃ ζῳδιαχὸς 10 

ἐν οὐρανῷ χύχλος, τοσούτοις χατηστερισμένηος φωσφόροις ἄστροις" μάρτυς 

χαὶ ἢ ἡλίου περίοδος: μησὶ τὰρ δώδεχα τὸν ξαυτοῦ περατοῖ χύχλον, 

ἰσαρίθμους τε τοῖς ἐνιαυτοῦ μησὶ τὰς ἡμέρας χαὶ νυχτὸς ὥρας ἄγουσιν 

[80 ἄνϑρωποι. δίωυσῆς δ᾽ οὐχ ἐν ὀλίγοις ὑμνεῖ τὸν ἀριϑωόν, δώδεχα 
φυλὰς τοῦ ἔϑνους ἀναγράφων, ἄρτους δώδεχα τῆς προθέσεως νομοϑετῶν, 16 

ΐε λίϑους, ἐν οἷς αἱ γλυφαί, δώδεχα τῇ ἱερᾷ ἐσθῆτι τοῦ ποδήρους ἐνδύ- 

150 ματος ἐπὶ τῷ λογίῳ συνυφαίνειν [ χελεύων (Ἐχοά, 38,115344.). ὑμνεῖ ρ. 8714 Ν." 

μέντοι χαὶ τὴν δεχάδι πολυπλασιαζομένην ἐβδομάδα, νυνὶ μὲν ἑβδομή- 
χοντα φοίνιχας παρὰ ταῖς πηγαῖς εἶναι λέγων, ἐν ἑτέροις δὲ πρεσβυ- 

τέρους μόνους ἑβδομήχοντα, οἷς τὸ ϑεῖον ἐπενεμύήϑη χαὶ προφητιχὸν 50 

πνεῦμα (Νυπι. 11,16), χαὶ πάλιν ἱερεῖα μόσχων ἑβδομήχοντα ἐν διαι- 

ρέσεσι χαὶ τάξεσιν ἐναρμονίοις ξορτῇ τῶν σχηνῶν προσαγομένων" βου- 

ϑυτοῦνται τὰρ οὐχ αϑρόοι, ἀλλ᾿ ἐν ἡμέραις ἑπτά, τῆς ἀργῆς ἀπὸ τρισ- 

χαίδεχα ταύρων Ὑενομένης (Ναπι. 39,13. 544.}" οὕτως γὰρ χατὰ τὴν 

δνὸς ὑφαίρεσιν ἀεὶ μέχρι τῆς ἐβδύμης ἔμελλεν ὁ τῶν ἐβδομήχοντα συν- 325 

137 τεϑεὶς ἀριϑμὸς ἐχπληροῦσϑαι. παραγενόμενοι δὲ εἰς τοὺς ϑυρῶνας 

ἀρετῆς, τὰ προπαιδεύματα, χαὶ ϑεασάμενο: πηγὰς καὶ παρ᾽ αὐταῖς ἔρνη 

φοινίχων στρατοπεδεύειν οὐ παρὰ τοῖς φυτοῖς ἀλλὰ παρὰ τοῖς ὕδασι 

λέγονται. διὰ τί; ὅτι φοίνιχι μὲν χαὶ ταινίαις οἱ παντελοῦς ἀρετῆς 
ν 

ἐπιφερόμενοι τὰ ἀϑλα χοσμοῦνται, οἱ δὲ ἔτι (ἐγγχορεύοντες τοῖς προπαι- 80 

2. ἅπασαν ΠὨ ὃ παρανέβλαστον (1: παρενέβλαστον Η 0 Αδὶμ α: Αἰλεὶμ. Η, 

861 αἵ 6Χ ἐγ. Η3 Ἔλιμ ἃ (βΒλεὶμ Η}): Αἰλεὶμ. ΗΣΞ ἦσαν (13: οἵη. (1}} 

8 ᾽Βλὶμ ἃ (Ἐλεὶμ Η})}: Αἰλεὶμ Η3 ἢ οἰχίας (15: οἰχίαι (1 αἱ νἱ ά., οἰχιῶν Η 

19. χαὶ ἑεοὐά.: καὶ τὰς Υ 14 Μωσῆς εοὐμ. 15. μὲν ἴῃ τὰϑ, Η": δὲ 
((Η}}} 91 μόσχων ὅς: μόσχους Η 1, 22 διαιρέσει Η 22 προσαγομένων 

ΡΟΒ ὁ βραΐπιμι 4 ππ|,| ἴθ Η 28 ἀλλὰ Ο 27. 28. ἔρνη -- ἃ], τοῖς οἴῃ. (ὦ 

20 περιφερόμενοι ὁσοπὶ, Μη, ἀποφερόμενοι ΟΠ, φερόμενοι σοῖο 90---Τ1,0 χο- 

σμοῦνται --- ἀμφότεροι ἰπ πᾷ. ΗΣ ἐγχορεύοντες δίδπρ. : χορεύοντες οοαή, 
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δεύμασιν ἅτε μαϑήσεως διψῶντες παρὰ ταῖς δυναμέναις ἄρδειν χαὶ 

ποτίζειν τὰς ψυχὰς αὐτῶν ἐπιστήμαις ἱδρύονται. (84.) τοιαῦται μέν 188 

εἰσιν αἱ παιδείας τῆς μέσης πηγαί, τὴν δ᾽ ἀφροσύνης ἐπισχεψώμεϑα, 

περὶ ἧς λελάληχεν ὁ νομοϑέτης ὧδε. οι(ὖς ἄν χοιμηϑῇ μετὰ γυναιχὸς 
8. ἀποχαϑημένης, τὴν πηγὴν αὐτῆς ἀπεχάλυψε, χαὶ αὕτη ἀπεχάλυψε τὴν 

ῥύσιν τοῦ αἵματος αὐτῆς" ἐξολοϑρευϑήτωσαν ἀμφότεροι“ (ον. 20,18)" 
Ἰυναῖχα τὴν αἴσϑησιν χαλεῖ, νοῦν ἀνδρα αὐτῆς ὑποτιϑέμενος. ἀποχά- 189 

ὕηται δὲ αἴσϑησις, ὅπερ ἐστὶν ἀπωτάτω χαϑέζεται, ὅταν νοῦν ἀπολι- 

ποῦσα, τὸν Ἰνήσιον ἄνδρα, ἐφιδρύηται τοῖς δελεάζουσι χαὶ φθείρουσιν 

Ι0 αἰσϑητοῖς χαὶ ἐρωτιχῶς ἑχάστοις ἐμπλέχηται" τότ᾽ οὖν εἰ πρὸς ὕπνον 

τράποιτο ὁ νοῦς, ἐγρηγορέναι δέον, ,,τὴν πηγὴν" τῆς αἰσθήσεως ἀπε- 

χάλυψεν“ αὑτὸν --- αὐτὸς γὰρ ἦν, ὥσπερ ἔφην, ἢ αἰσϑήσεως πηγή ---- 

τοῦτο δέ ἐστιν ἀστεγον χαὶ ἀτείχιστον χαὶ εὐξπιβούλευτον χατεσχεύασεν 

ἑαυτόν. οὐ μὴν ἀλλὰ χαἀχείνη ,ἀπεχάλυψε τὴν ῥύσιν τοῦ αἵωατος 190 

16 αὐτῆς“. ῥέουσα γὰρ πᾶσα αἴσϑησις πρὸς τὸ ἐκτὸς αἰσϑητὸν ἐπιχαλύπ- 

τεται μὲν χαὶ στέλλεται διαχρατουμένη λογισμῷ, χαταλείπεται δὲ ἔρημος 

χηρεύσασα ἡγεμόνος ὀρθοῦ" χαχὸν δὲ βαρύτατον ὡς πόλει τὸ ἀτεί- 

χιστον, καὶ ψυχῇ τὸ ἀφύλαχτον. πότ᾽ οὖν ἀφύλαχτος τίνεται; ἢ ὅταν 19] 

ἄστεγος μὲν ὅρασις χεχυμένη πρὴς τὰ ὁρατά, ἄστεγος δὲ ἀχοὴ φωναῖς 

2) ἁπάσαις ἐπαντλουμένη, ἄστεγοι δὲ ὀσμαὶ χαὶ αἱ συγγενεῖς δυνάμεις 

χαταλειῳϑῶσι, πρὸς ὅ τι ἄν οἱ χατατρέχοντες βούλωνται διαϑεῖναι 

παϑεῖν ἑτοιμόταται, ἄστεγος δὲ χαὶ ὃ προφοριχὸς λόγος, ὃς μυρία τῶν 

Ρ. 5815 Μ. ἀπορρήτων, ἅτε μηδενὸς τὴν [ φορὰν ἀνωϑοῦντος. ἀχαίρως ἐξελάλησε; 

ῥυεὶς γοῦν ἀχωλύτως μεγάλας βίων ὑποθέσεις ὀρθὰς οἷα ἐν γαλήνῃ 

25 πλεούσας περιέτρεψεν. οὗτός ἐστιν ὃ μέγας χαταχλυσμός, ἐν ᾧ ,ἀνεῳῴχ- 192 

ϑησαν μὲν οἱ χαταρράχται τοῦ οὐρανοῦ,“ λέγω δὲ τοῦ νοῦ, ,,ἀπεχα- ᾿ 

λύφϑησαν δὲ αἱ πηγαὶ τῆς ἀβύσσου“ (θη. 1,11), τουτέστι τῆς αἰσϑή- 

σεως. μόνως γὰρ οὕτως ἥ ψυχὴ χαταχλύζεται, ἄνωϑεν μὲν ὥσπερ ἀπ᾽ 

οὐρανοῦ τοῦ νοῦ χαταρραγέντων ἀδιχημάτων, χάτωϑεν δὲ ὥσπερ ἀπὸ 

0 αὑτῆφ ν 8 δὲ] δὲ ἣν γοῦν Μίδῃρ.: οὖν σοσά. 11 τῇ πηγῇ Η', υἱ 

Υἱά. 12 αὑτὸν ΗἾ: αὑτὸν ΘΗ", οτί. 566], ὅπερ (ἱ ἔφη Η' ἡᾷ: 

τῇ ΗἹ, τῆς Η" 1 αὑτῆς ν ῥέπουσα οοπὶ. Μᾶπρ. 15. 16 ἀποχαλύπτεται 

Η, ἐπέχεται σοηΐ. Μαηρ. 16 χαταλέπεται 11 δὲ] γὰρ Τύτη. 8 χαὶ 

οἵη. Η ἣν 20 ἐναντλουμένη Η 21 χαταλειφϑῶσι β8ογί ρ5ὶ: χαταλείφωσι (ἰ, 

χαταλείφουσι Η', χαταλείφουσαι {{5],, χαταλείπουσαι Τατγη., χαταλειφϑεῖσαι ΜαγκΚίαπά 

91 βούλωνται Μδμκ.: βούλονται οὐπ 6. 22 παϑεῖν ΜαγΕ]δη; ἀπαϑεῖν (ἰ, ἃ παϑεῖν Π 

2. ἀντωϑοῦντος σομὶ, Μίδῃρ, 20 χαταράχται (ἱ 20. 152,1 χαταρραγέντων εἱ 
ἀνομβρησάντων Δ] ΘΓ πὶ ἴῃ δἰ ἐογῖ α8β Ἰοσατη ἰγᾶμβροη. Μδηρ, 
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ΡΗΓΝΟΝΤΒ 

γῆς τῆς αἰσθήσεως ἀνομβρησάντων παϑῶν. οὗ χάριν ἀπαγορεύει 

Μωυσῆς ,,ἀσχημοσύνην πατρὸς χαὶ μητρὸς ἀποχαλύπτειν“ (Τὸν. 18,7), 

εἰδὼς σαφῶς, ἡλίχον ἐστὶ χαχὺν τὰ ἁμαρτήματα τοῦ νοῦ χαὶ τῆς 

αἰσϑήσεως μὴ ἐπέχειν χαὶ ἐπιχρύπτειν, ἀλλ᾿ ὥσπεο χατορϑώματα προ- 

φέρειν εἰς μέσον. (39.) αἴδ᾽ εἰσὶν αἱ τῶν ἁμαρτημάτων πηγαί, τὴν 

δὲ φρονήσεως ἐρευνητέον. εἰς ταύτην ἢ ὑπομονὴ χάτεισι, ᾿εβέχχα, 

χαὶ τὸ ψυχῆς ὅλον πληρώσασα ἀγγεῖον ἀναβαίνει. τὴν χάϑοδον ἄνοδον 

εἰπόντος τοῦ νομοϑέτου φυσιχώτατα' πρὸς γὰρ ὕψος ἐξαίρεται τὸ ἀρετῆς, 

ἦτις ἂν ἀπ᾿ ἀλαζονείας τῆς ὑπεραύχου διανοῆται χατέρχεσθϑαι. λέγει 

τάρ᾽ οχαταβᾶσα δὲ ἐπὶ τὴν πηγὴν ἔπλησε τὴν ὑδρίαν, χαὶ ἀνέβη“ (θη. 

24.16) ἥδ᾽ ἐστὶν ἢ ϑεία σοφία, ἐξ ἧς αὖ τε χατὰ μέρος ἐπιστῆμαι 

ποτίζονται χαὶ ὅσαι ψυχαὶ φιλοϑεάμονες ἔρωτι τοῦ ἀρίστου χατέσχηνται. 

ταύτῃ ὁ ἱερὸς λόγος τῇ πηγῇ προσφυέστατα ὀνόματα τίϑεται, ,χρίσιν“ 

αὐτὴν χαὶ , ἁγίαν προσαγορεύων. ἀναστρέψαντες“ γάρ φησιν ἦλθον 

ἐπὶ τὴν πηγὴν τῆς χρίσεως, αὕτη ἐστὶ Κάδης“ (ἄφη. 14,1)" χαλεῖται 

δὲ Κάδης ἀγία. μονονοὺ βοᾷ χαὶ χέχραγεν, ὅτι ἢ τοῦ θεοῦ σοφία 

ἀγία τέ ἐστιν οὐδὲν ἐπιφερομένη γήινον χαὶ χρίσις τῶν ὅλων. ἢ πᾶσαι 

αἱ ἐναντιότητες διαζεύγνυνται. (30.) λεχτέον δ᾽ ἤδη περὶ τῆς ἄνω- 

τάτω χαὶ ἀρίστης πηγῆς, ἣν ὃ πατὴρ τῶν ὅλων διὰ προφητιχῶν ἐϑέ- 

σπισε στομάτων. εἶπε γάρ που οἐμὲ ἐγχατέλιπον πηγὴν ζωῆς, χαὶ 

ὥρυξαν ἕαυτοῖς λάχχηυς συντετριμμένους, οἵ οὐ δυνήσονται συσχεῖν 

ὕδωρ“ ([ογ. 2,13). οὐχοῦν ὃ ϑεός ἐστιν ἢ πρεσβυτάτη {πηγή), καὶ 

μήποτ᾽ εἰχότως" τὸν γὰρ σύμπαντα τοῦτον χύσμηον ὥμβρησβε. χαταπέ- 

πληγμαι δ᾽ ἀχούων. ὅτι ζωῆς ἐστιν ἥδε ἢ πηγή" μόνος γὰρ ὁ ϑεὸς 

ψυχῆς καὶ ζωῆς καὶ διαφερόντως λογιχῆς ψυχῆς καὶ τῆς μετὰ φρονή- 

σεως ζωῆς αἴτιος. ἧ μὲν γὰρ ὕλη νεχρόν, ὃ δὲ ϑεὸς πλέον τι ἢ ζωή, 

πηὴ τοῦ ζῆν, ὡς αὐτὸς εἶπεν, ἀένναης. οἱ δ᾽ ἀσεβεῖς ἀποδράντες, 

ἄγευστοι τοῦ τῆς ἀϑανασίας ποτοῦ διατελέσαντες, ὥρυξαν, οἱ φρενοβλα- 

1 ἀνομβρησάντων (ἃ): ἀνομβρῆσαν τῶν (ἐ", ἀνομβρησάντων τῶν Η 

οοὐά, 1 τὸ οοὐὰ.: τὸ τῆς τὶ 9. ἥτις Θ: εἴ τις Η διανοεῖται Η 

18. ὁ1 δ᾽ ὁ εοηϊοῖο 1 Μαδδης Η 16 Νάδδις Η ἅγιος Ἡ, ἁγία (ὥστε) 
σοπίοο μόνον οὐ (ΠΗ. ἐχβοὰ Η τοῦ ϑεοῦ (ΠΗ͂: τοῦ ἴ,, οὔ) ν 

13. αἱ οα. ἢ Ροβί ἤδη αὐᾷ. χαὶ Η 20 σωμάτων Ἰ, 291 ἑαυτοὺς Η! 

29. πηγὴ ἀἀα ] 8, 94. (οὐ) χαταπέπληγμαι Ἄσοιϊ. Νδπρ. 20 λογιχῶς Η! υἱ 

νἱά. 20 νεχρῶν Η! 

δ 5η. ε, Οτῖρ. Ἠομ], ἴθ Ναα. ΧἼΠ ρ. 911] 546. 

15 

2 Μωσῆς 
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-" 

». ὅ16 ΜΝ. βεῖς, ξαυτοῖς ἀλλ οὐ ϑεῷ τὸ πρῶτον, τὰς ἰδίας πράξεις τῶν | οὐρα- 

νίων χαὶ ὀλυμπίων προχρίναντες χαὶ τὰ ἐχ φροντίδος τῶν αὐτομάτων 

χαὶ ἑτοίμων. ἔπειτα ὀρύττουσιν οὖχ ὡς ᾿Αβραὰμ χαὶ ᾿Ισαάχ, οἱ σοφοί, 300 

φρέατα (θη. 31,30. 20,18), βαϑείας ἐπιστήμας ποτίμους λόγους ἀνα- 

5. διδούσας, ἀλλὰ λάχχους, ἴδιον οὐδὲν ἐξ ἑαυτῶν ἔχοντας τρόφιμον χαλόν, 

τῆς δ᾽ ἔξωϑεν χρήζοντας ἐπιρροῆς, ἣ γένοιτ᾽ ἄν ἐχ διδασχαλίας ἐπαν- 

τλούντων ἀεὶ τῶν ὑφηγητῶν ἀχοαῖς τῶν μανθανόντων ἀϑρόα τὰ ἐπι- 
΄ ΄ ᾿ ΄ ᾿ - , ᾿ 

στήμης δόγματα χαὶ θεωρήματα, χαὶ φρενὶ χατασχεῖν χαὶ μνήμῃ τὰ 

παραδοθέντα ταμιεύεσθαι. νυνὶ δ᾽ εἰσὶν ..οἵ λάχχοι συντετριμμένοι“, 30] 

10 τουτέστι πᾶσαι τῆς ἀναγώγου ψυχῆς αἱ δεξαμεναὶ τεϑραυσμέναι χαὶ 

διαρρέουσαι, μὴ δυνάμεναι συσχεῖν χαὶ φυλάξαι τὴν τῶν οἵων τε ὦφε- 

λεῖν ἐπιρροήν. 

(31.) Δ μὲν οὖν περὶ πηγῶν χαιρὸς ἦν εἰπεῖν λέλεχται. πανυ 302 

Ιι τῆς πηγῆς (Οδοη. 10,1), οὐχ ἀρυτομένην δ᾽ ἀπ᾿ αὐτῆς. οὕπω γάρ 

ἐστιν ἰχανὴ ψυχὴ προχόπτουσα τῷ σοφίας ἀχράτῳ ποτῷ χρῆσθαι, πλη- 
΄ ΡΨ] . ᾽ - κ᾿ ᾿- ΄ ν ΚΥῚ ᾿ , 

σίον δ᾽ οὐ χεχώλυται ποιεῖσθαι τὰς διατριβάς, ἔστι δὲ χαὶ λεωφόρος 208 

πᾶσα ἢ χατὰ παιδείαν ὁδὸς ἐχυρωτάτη χαὶ εὐερχεστάτη. διό φησιν 

»7ἰν τῇ ὁδῷ Σοὺρ“ αὐτὴν εὑρεϑῆναι (1014... τεῖχος δὲ ἢ εὐθυσμὸς 
[ ΄ "Ὺ ΄ ᾿Ὶ “- Ψ ᾿΄ ν' -" - " - 

30 ἑρμηνεύεται Σούρ. ἐνλαλῶν οὖν ὁ ἔλεγχος τῇ ψυχῇ φησιν αὐτῇ: 

πόθεν ἔρχῃ, χαὶ ποῦ πορεύτ“ (1. 8). τοῦτο δ᾽ οὐχ ἐνδοιάζων 

χαὶ οὐ πυνθανόμενος μᾶλλον ἢ δυσωπῶν χαὶ ὀνειδίζων προφέρεται" 

ϑέμις τὰρ οὐδὲν ἀγνοεῖν τῶν χαϑ᾿ ἡμᾶς ἀγγέλῳ, σημεῖον δέ" χαὶ τὰ 904 

χατὰ 1αστρύ;, ἅπερ ἄδηλα γενέσε'. σαφῶς οἶδεν ἐν οἷς φησιν" οἰδοὺ σὺ 

5 ἐν ταστρὶ ἔχεις, καὶ τέξῃ παιδίον, χαὶ χαλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ισμαήλ"“ 

Ι ἰδίους Η!, [οτί, τροῖρ ἢ οἱ σοφοί οπὶ. ἴ, 4 ἐπιστήμης οοπίοὶο 

ἡ, 8. ἀναδιδόντα ὁοηϊεῖο ὃ ἑαυτῶν (ἃ: αὐτῶν Η', αὑτῶν Η 8 αἷϊ, καὶ] ὡς 
ΟΠ, πἰδὶ ροιῖι5 ἀθθδὲ ρμᾶγί. (χελευόντων λίδημρ., παραινούντων οοπίςϊο) φρενὶ (Ὁ 

ἴῃ ταῖ.: φέρει Η, φρεσὶ σομίοῖο 9. δέ εἰσιν Η 10 ἐναγώγου Η 

αἱ οἴη. Υ̓͂ ,., 1 τυσχεῖν Ο(ΙΔηρ.}: τυχεῖν Η 12 ἐπιρροεῖν Η! 

13 ἦν ὁπ), Τατγη. 14. δηΐο τὴν τᾶβ. 2 {π|. ἃ ἄγουσιν Η 

15 ἀρυτομένην ἃ: ἀρρυομένην Η, ἀρυομένην ν 160 ψυχὴ ΘΗ: πηγὴ ἴ᾿ 18 ἡ 

ΟΙ. ΟΥ̓ 19 εὐϑυσμός 5υβρούίΐιτη 20 ἐνλαλῶν (1,2; χαὶ λαλῶν [,}, ἐχλαλῶν 
γ, ἐντυχὼν ὁοοηὶ. Μαηρ,, συλλαλῶν οοὐΐ, (δ πη, ἐνομιλῶν γε} ἐνδιατρίβων οὐπίεῖο 

23 ἀγγέλων Ὁ, ἐλέγχῳ Ἄοοπὶ. δδηπρ, 24 χατὰ οηι. Ϊ, ἢ) τέξεις Η 

ὅ-τῦ Ογίφεπες Ἄσοπίγα (είς, 1} 4φΦ τ. δὅ37: οἱ δίχαιοι λάχχους μὲν οὐ κατασχευάζουσι, 
φρέατα δὲ ὀρύσσουσι, τὴν ἐνυπάρχουσαν γῆν (66. πηγὴν) καὶ ἀρχὴν τῶν ποτίμων ἀγαθῶν 
ἐξευρεῖν ζητοῦντες. 
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(ἰθϊ4. 11). τὸ γὰρ γνῶναι, ὅτι τὸ χυοφορούμενον ἄρρεν ἐστίν, οὐχ 

ἀνθρωπίνης δυνάμεως, ἀλλ᾽ οὐδὲ τὸ τὴν προαίρεσιν ἦ χρήσεται τοῦ 

βίου ὁ μήπω γεγενημένος, ὅτι ἀγροῖχος, ἀλλ᾽ οὐ πολιτιχὴ χαὶ ἥμερος. 

20ῦ τὸ ,πόϑεν οὖν ἔρχυ“ πρὸς ἐπίπληξιν λέγεται τῆς ἀποδιδρασχούσης 
ψυχῆς τὴν ἀμείνω χαὶ χυρίαν γνώμην, ἧς ϑεραπαινὶς οὐ λεγομένη μᾶλλον ὅ 

ἢ ἔργοις ὑπάρχουσα μέγα χλέος ἔμελλεν [ἐξ] οἴσεσϑαι. ,.ποῖ δὲ χαὶ 

200 πορεύῃ“; τὰ ἄδηλα μετατρέχεις, τὰ ὁμολογούμενα ἀπορρίψασα. χαλὸν 

οὖν αὐτὴν ἐπαινέσαι χαίρουσαν ἐπὶ νουϑεσίᾳ" δείγματα δὲ τοῦ χαίρειν 

ἐξενήνοχε τό τε αἢἡ χατηγορῆσαι τῆς δεσποίνης χαὶ τὸ τὴν αἰτίαν ἀνα- 
ϑεῖναι ἑαυτῇ τοῦ δρασμοῦ χαὶ τὸ μὴ ἀποχρίνασϑαι πρὸς τὸ δεύτερον 10 

πύσμα τὸ , ποῦ πορεύῃ“ ἄδηλον γάρ, περὶ δὲ τῶν ἀδήλων ἐπέχειν [ ἀσφα- Ρ. 571 ΜΝ. 

207 λές τε χαὶ ἀναγχαῖον. (38.) ἀποδεξάμενος οὖν τῆς πειϑαρχίας αὐτὴν 

ὁ ἔλεγχος ,ἀποστάφηϑι πρὸς τὴν χυρίαν σου“ φησί’ λυσιτελὲς γὰρ τῇ 

μανθϑανούσῃ ἢ τῆς διδασχηύσης ἐπιστασία χαὶ τῇ ἀτελεῖ ἢ παρὰ φρο- 

νήσει δουλεία. ὅταν δ᾽ ὑποστρέψῃς,. οταπεινώϑητι ὑπὸ τὰς χεῖρας 16 

αὐτῆς “ (δα. 9) καλὴν ταπείνωσιν φρηνήματος ἀλόγου χαϑαίρεσιν 

205 περιέχουσαν. οὕτως γὰρ πραὐτόχοις ὠδῖσιν ἄρρενα γενεὰν ἀποχυήσεις, 

ὄνομα ᾿Ισμαήλ (ἰν14. 11), ἀχοαὶς ϑείαις σωφρονισϑεῖσα" ἑρμηνεύεται 

γὰρ ᾿Ισμαὴλ ἀχοὴ ϑεοῦ. ἀχοὴ δ᾽ ὁράσεως τὰ δευτερεῖα φέρεται, ὅρασιν 

δὲ ὁ γνήσιος υἱὸς χαὶ πρωτόγονος ᾿Ισραὴλ χεχλήρωται" μεταληφϑεὶς 30 

γάρ ἐστιν ὁρῶν ϑεύν. ἀχούειν μὲν 1ὰρ χαὶ ψευδῶν ὡς ἀληϑῶν ἔνεστιν, 

ὅτι ἀπατηλὸν ἀχοή, ἀψευδὲς δ᾽ ὅρασις, ἧ τὰ ὄντα ὄντως χατανοεῖται. 

309 τὸν δὲ γεννηθέντα τρόπον χαραχτηρίζει διά τε τοῦ λέγειν ἀγροῖχον 

ἔσεσϑαι, ὡς ἄν ἀγροιχόσοφον. μήπω τῆς τιϑασοῦ χαὶ πολιτιχῇς ὄντως 

μοίρας ἠξιωμένον --- αὕτη δέ ἐστιν ἀρετή, δι᾽ ἧς πέφυχεν ἡμεροῦσϑαι 36 

τὸ ἦϑος ---, χαὶ διὰ τοῦ φάσχειν" ,.αἱ χεῖρες αὐτοῦ ἐπὶ πάντας χαὶ αἱ 

χεῖρες πάντων ἐπ᾽ αὐτόν“ (014. 13): σοφιστοῦ γὰρ βούλημα τοῦτο 

210 τὸ λίαν σχεπτιχὸν ἐπιμορφάζοντος χαὶ λόγοις χαίροντος ἐριστιχοῖς. οὗτος 

χαὶ πάντας βάλλει τοὺς ἀπὸ τῶν μαϑημάτων, ἰδίᾳ τε ἑχάστῳ χαὶ χοινῇ 

9. τὸ 6 σοτγ, 3, τὸ ὁχ τὰ ὁοοτγ. ΗΞ 3. γεγεννημένος Η3 ἀγροῖχος... 

πολιτιχὴ καὶ ἥμερος ΒοΙρ5ῖ: ἀγροῖίχον... πολιτιχὴν καὶ ἥμερον οοἠά. 4 ἐπί- 

πληξιν Τατγη,: ἐπιπλήξεως οὐθᾳ. ὁ ἐξ Ξρο δὶ Ροβί ποῖ γὰβ. ἰὼ Ὁ, ποῦ 

σοπίοῖο 8 νουϑεσίᾳ ΤΌγη.: νουϑεσίαν οοἥά. τοῦ ὁπ. (ἰ 11 ποῖ (ἢ 

12 πειϑαρχείας Η 17 πρωτοτόχοις Μίδηγ. 18 σωφρονισθεῖσαν Μδην, 

9] ἐστιν οὐ. (, 8664] ρμοβί ϑεὸν 8. 5, ἑρμηνεύεται (5 ἀληϑῶς (13 Τάγη. 

21, 22 ἔνεστι τί ἀπατηλὸν 99 δ᾽ (ἢ: οὐ, ΟἿ πάντως 28 τοῦ] τὸ 
Τυτη. ἄγροιχον Η 34. τιϑασοῦ κξοτίρεῖ: ϑιάσσου α,, ϑείας ἢ 2, δ᾽ ἐστὶν Η 
26. τοῦ 6Ἰ(Η3): τοῦ τὸ Ηἰ, τὸ Τατη, Ὡ8 οὕτως Η 
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πᾶσιν ἐναντιούμενος, χαὶ βάλλεται πρὸς ἁπάντων, εἰχότως ἀμνυνομένων 
ς,. ΄ " ᾿] ’ ᾿ » Μ) Δ “«{( ΄ ᾿ «ὦ '- , » ᾿ 

ὡς ὑπὲρ οἰχείων ἐχγύνων ὧν ἔτεχεν αὐτῶν ἢ ψυχὴ δογμάτων. ἀλλὰ 21] 

χαὶ τρίτον προσυπογράφει χαραχτῆρα φάσχων" οχατὰ πρύσωπον πάντων 
-- ὌΝ - ; [1 .Φ . ᾿ Ψ ΄»". 2 τῶν ἀδελφῶν χατοιχήσει“ (0]4.), μονονοὺχ ἄντιχρυς ἐπιδειχνύμενος 

8 τὴν ἀντιπρόσωπον διαμάχην καὶ ἀντίστασιν αἰώνιον. ἢ χυοφοροῦσα 

οὖν τὸν σωφιστὴν λόγον ψυχή φησι τῷ λαλοῦντι πρὸς αὐτὴν ἐλέγχῳ" 
᾿ νά ἡ " ͵ Ψ χη φη ᾿ ἰὼ ρ ν ᾿ ξΞχῳ 

»σὺ ϑεὴς ὁ ἐπιδών με΄ (014. 13). ἴσον τῷ σὺ ποιητὴς εἰ τῶν ἐμῶν 

βουλημάτων χαὶ ἐχγόνων, χαὶ μήποτ᾽ εἰχότως" ἐλευϑέρων μὲν γὰρ χαὶ 9212 

ἀστῶν ὡς ἀληϑῶς ψυχῶν ὁ ἐλεύϑερος χαὶ ἐλευϑεροποιὸς δημιουργός. 

10 δούλων δὲ δοῦλοι" ἄγγελοι δ᾽ οἰχέται ϑεοῦ, νομιζόμενοι πρὸς τῶν ἔτ᾽ 

ἐν πόνοις χαὶ δουλείαις ὑπαρχύντων ϑεοί διὰ τοῦτο“ φησίν ,ἐχάλεσε 

τὸ φρέαρ φρέαρ οὗ ἐνώπιον εἶδην “ (Ὀ͵4. 14), ἀλλ οὐχ ἔμελλες, ὦ 2318 

Ψυχὴ προχόπτουσα χαὶ τῇ τῶν ἐγχυχλίων ἐπιστήμῃ προπαιδευμάτων 

ἐμβαϑύνουσα, χαϑάπερ διὰ χατόπτρου τῆς παιδείας τὸν αἴτιον τῆς 

15 ἐπιστήμης ἰδεῖν; οἰχειότατος δὲ χαὶ ὁ τοῦ τοιούτου φρέατος τόπος ,ἐν 

μέσῳ Καδης χαὶ βαραὴ“ (ἸὈϊ4. 14}. ἑρμηνεύεται δὲ Βαρὰδ «ὲν ἐν 

χαχοῖς, Κάδης δὲ ἀγίχ" μεϑόριος γὰρ ἁγίων χαὶ βεβήλων ὁ ἐν προχ’- 

παῖς, ἀπηδιῆράσχων μὲν τὰ φαῦλα, μήπω δ᾽ ἱχανὸς ὧν τελείοις συ"- 

βιοῦν ἀγαϑοῖς, 

3. ὡς οἵη. Η 4 οὐχ 5.5. (Οὐ, τὰ] τὰς, 2. “|| ὃ. τὴν ἰπ τὰβ. Η αἰώνιον] 

ἐναντίων ἐοπὶ, γοὁ] τῶν δογμάτων αἰ, Μαηρ. 8. ἐχγόνων]} ἔργων σουΐ. Μδηρ. 

10 ἔτ᾽ οὐ. Η 13. τῇ Ηὖ: οἵ, (ΠῚ ιῦ τοῦ οι. ἢ 10 Κάδδης ἢ 
11 χαχοῖς (1: χοινοῖς Τατη. Ναάδδης Η 19. φίλωνος περὶ φυγῆς καὶ εὑ- 

ρέπεως 50 ΡΞ ΟΥ δ] ἃ 



ΠΕΡΙ ΤῸΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΖΧΟΌΟΜΕΝΩΝ 

ΚΑΙΩΝ ΒΝΕΚΑ ΜΕΤΟΝΟΜΆΖΟΝΤΑΙ 

. 

(1.9), Εγένετο ᾿Αβραὰμ ἐτῶν ἐνενήχοντα ἐννέα, χαὶ ὥφϑη χύριος 1 ρ.578Ν. 
΄ τῷ ᾿Αβρχὰμ, χαὶ εἶπεν αὐτῷ: ἐγώ εἶμι ὁ ϑεός σου“ (θη. 17,1). ὃ 

ἐννέα πρὸς τοῖς ἐνενήχοντα ἀριϑμὸς ξχατοντάδος γείτων ἐστίν, ἢ τὸ αὐτο- 

αϑὲς ἐπέλαμψε γένος. ᾿Ισαάχ, εὐπαϑειῶν ἀρίστη. γαρὰά" τῷ γὰρ ἔχα- Ῥ Α ἱ 

2 τονταετεῖ γίνεται. ἔστι ὃὲ χαὶ Λευιτιχῆς φυλῆς ἱερεῦσιν ἀπαρχὴ διδο- ὅ 

μένη" δεχάτας γὰρ λαβόντες, ἀπὸ τούτων ὡς ἄν ἀπ᾿ οἰχείων χαρπῶν 

ἑτέρας ἀπάρχονται ξχατοστὸν λόγων περιεχούσας (Νι. 18,20), προ- 

χοπῆς μὲν γὰρ δεχάς, ἑχατοντὸς δὲ τελειότητος σύμβολον. σπεύδει ὃξ 
΄ Ν . Ε ᾿ , ᾿ ν᾿ » - ᾿ 

ὃ μέσος ἀεὶ πρὸς ἀχρύτητα, φύσεως εὐμοιρίᾳ χρώμενος" ᾧ φησιν ὀφθῆναι 

3 τὸν τῶν ὅλων χύριον. ἀλλὰ μὴ νομίσῃς τοῖς σώματος ὀφθαλμοῖς 10 
΄ ᾿ , ΄ ᾿ .Ὶ ὭΣ ὶ .] ΄ μὲ - -ᾧ μι.) Ἰίνεσϑαι τὴν προσβολήν --- οἱ μὲν γὰρ τὰ αἰσϑητὰ μύνα δρῶσι, τὰ ὃ 

αἰσϑητὰ σύγχριτα, φϑορᾶς ἀνάμεστα, τὸ ὃξ ϑεῖον ἀσύγχριτον, ἄφϑαρτον 

-π-, ἀλλὰ τὸ δεχόμενον τὴν ϑείαν φαντασίαν τὸ τῆς Ψυχῆς ἐστιν ὄμμα, 

4 χαὶ 1ὰρ ἄλλως ὅσα μὲν οἱ σώματος ὀφθαλμοὶ [ ϑεωρηῦσι, συνεργῷ φωτὶ ρ. 519 Ν. 

χρώμενοι χαταλαμβάνουσιν, ὃ διαφέρει τοῦ θ᾽ ὁρωμένου χαὶ τοῦ δρῶντος " 15 

ὅσα δὲ ἢ ψυχή, αὐτὴ δι᾿ ἑαυτῆς ἄνευ τινὸς ἄλλου συμπράξεως" αὐτὰ 

περὶ --- μετονομάζονται ἃ, τοῦ αὐτοῦ Φίλωνος ᾿Ιουδαίου περὶ... μετονομάζονται Β 

1 ᾿Αβραὰμ μοῦ τοῖιπι δε ΔΒ ἐννενήχοντα ςοὐά,, ἰΐθπ) ἰἰπ. 9 
Ὁ ὁ ϑεός σου Β: ϑεὸς σός Α οἱ εἴς ' 18, 97. 20. Ὁ]. κρᾷ ὁ ϑεύός σοῦ ΤἸΧΧ οἱ ῬΏΪο 

γο}. Πρ. 84,2 οὐ. ν ]. ΠῚ μ. 180,39 Μδηρ. ὅ καὶ (ὑπὸ ὁσσηὶ. Μδᾶηρ. 

 ἀπάρχονται ἑτέρας "ἢ ἑχατοστὸν δίαησ,: ἐχατὸν σοί, ἰ. 8 ἀπίθ προχοπῆς 

γτᾶϑ. ὁ π|. πὶ ΒΒ, καὶ ὁχ ( 5]. 4 αΔἀ, Μίδαν, 1Ὁ μη τὸ Β: τὸν ἃ 14. μὲν 

οἱ Βοτίρβὶ : μόνοι σοῦ, 
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γὰρ ξαυτοῖς ἐστι φέγγος τὰ νοούμενα. τὸν αὐτὸν τρόπον χαὶ τὰς ἐπι- ὅ 
΄ “ ᾿ ,΄ ᾿ - Ν Ψ, ᾿ ν᾿ [2 ᾿ στήμας διδασχόμεϑα" ὁ γὰρ νοῦς τὸ ἄχλειστον χαὶ ἀχοίμητον προσβαλὼν 

ὄμμα τοῖς δόγμασι χαὶ τοῖς ϑεωρήμασιν εἴὸεν αὐτὰ οὐ νόϑῳ φωτί, γνησίῳ 

δὲ ὅπερ ἀφ᾽ ξαυτοῦ ἐξέλαμψεν. ὅταν οὖν ἀχούσῃς ὀφθέντα ϑεὸν ἀν- ὁ 

5 ϑρώπῳ, τοῦτο γίνεσθαι νόει χωρὶς φωτὸς αἰσϑητοῦ: νοήσει γὰρ τὸ νοη- 
4 δι ὦ ᾿ ΄ ᾿ - ΄ ΕΣ 

τὸν εἰχὸς μόνον χαταλαμβαάνεσθϑαι. πηγὴ δὲ τῆς χαϑαρωτάτης αὐγῆς 

ϑεός ἐστιν’ ὥσϑ᾽ ὅταν ἐπιφαίνηται ψυχῇ, τὰς ἀσχίηυς χαὶ περιφανε- 

στάτας ἀχτῖνας ἀνίσχει. (2.) μὴ μέντοι νομίσῃς τὸ ὄν, ὅ ἐστι πρὸς Τ 

ἀλήϑειαν ὄν, ὑπ᾿ ἀνθρώπου τινὸς χαταλαμβάνεσθαι. ὄργανον γὰρ οὐδὲν 

ι0 ἐν ἑαυτοῖς ἔχομεν, ᾧ δυνησόμεϑα ἐχεῖνο φαντασιωϑῆναι, οὔτ᾽ αἴσϑησιν 
Α . »] ν Ψ --- -- "ν᾿ [4 “ ἢ ΓΙ -- αἰσθητὸν γὰρ οὐχ ἔστιν --- οὔτε νοῦν. Μωυσῆς οὖν ὃ τῆς ἀειδηῦς 

΄ (« ᾿ ᾿ , " ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ “.Χ . φύσεως ϑεατὴς [χαὶ θεόπτης] --- εἰς γὰρ τὸν γνόφον φασὶν αὐτὼν οἱ 

ϑεῖοι χρησμοὶ εἰσελθεῖν (ἔχοι. 20,21). τὴν ἀόρατον χαὶ ἀσώματον οὐσίαν 

αἰνιττόμενοι --- πάντα διὰ πάντων ἐρευνήσας ἐζήτει τὸν τριπόϑητον χαὶ 

15. μόνον ἀγαϑὸν τηλαυγῶς ἰδεῖν. ἐπεὶ δ᾽ οὐδὲν εὔρισχεν, ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐμ- 8 

φερῇ τινα ἰδέαν τῷ ἐλπιζομένῳ, τὴν ἀπὸ τῶν ἄλλων διδασχαλίαν ἀπο- 

“νοὺς ἐπ᾿ αὐτὸ χαταφεύγει τὸ ζητούμενον χαὶ δεῖται λέγων. «ἐμφανισόν 

μη: σεαυτόν. νωστῶς ἴὸω σε (Βχοὰ. 33,13): χαὶ ὅμως ἀμοιρεῖ τῆς 

προϑέσεως, αὐταρχεστάτης δωρεᾶς τῷ ϑνητῶν. ἀρίστῳ γένει νομισϑείσης 

30 τῆς (τῶν) μετὰ τὸ ὃν σωμάτων τε ὁμοῦ χαὶ πραγμάτων ἐπιστήμης. 

ἔγεται γ1άρ᾽ οὔψει τὰ ὀπίσω μου, τὸ δὲ πρόσωπόν μου οὐχ ὀφθήσεταί 9 

σοι“ (ἰμά. 23), ὡς τῶν ὅσα μετὰ τὸ ὃν σωμάτων τε ὁμοῦ χαὶ πραγμά- 

] φέγγος} ροβὲ ᾧ σὰβ, ἴθ Β 8 νοήτῃς τὸ ὄν, ὅπερ πρὸς ΠΟΘ50}6] 9. ὄρ- 

γζανον απρ.: ὁρᾶν δοσα, 10 φαντασιωῆηναι Οὐδ : φαντασιασϑῆναι οοαὰ, 

11 γὰρ ὁχ (ὐἷ5]. 43. εἰ σούΐοσο Οχοι. (᾽0}}, Νονὶ 149. Μαηρ,: οὖν ΑΒ ἔστιν] ἦν 

Βοεβεῆ. γοῦν βογίρϑὶ: ἰσχύν ἐοὐα, Μωσῆς οοὐά. 12 χαὶ ϑεόπτης 
5601, Οὐλῶ. καὶ ϑεοπρόπος ὁσῃίοἰ δὴ αὐτόν φασιν 19 1Ὁ ϑεῖοι ἢ) : οἵη, 

εοσὰ, χαὶ ἀσώματον Ὦ: οὁπι. ἐοαι, 18 ἀγαϑὸν ἢ: οἵ. ὑσοαὰ. 

10 τῶν ἐλπιζομένων ΠΙοῦ50}.. 18 γνωστῶς] εἰ 5. 5, Β, ἵνα αὐα, αἰ ἢ δ 

ὅμως Ὁ: ὁμοίως ἐοὐά,. 19 ϑνητῶν Μαῃρ.: ϑνητῶ οὐ. 20 τῶν 

θα αὶ 

13---19, 158,23 ΠῸ (0]. 44τ- ἐχ τοῦ περὶ τῶν μετονομαζομένων ὨᾺ [0]. δῦν τοῦ αὐτοῦ ἐχ τῶν 

μετονομαζομένων ὈῊ [οἱ. θϑν τοῦ αὐτοῦ: τὸν Μωυτὴῆν φασιν οἱ ϑεῖοι γρησμοὶ εἰς τὸν γνό- 
φον εἰσελθεῖν, τὴν ..«.ονννν διὰ πάντων ἐρευνήσαντα (διερευνήσαντα ΠῈ) τὸ μόνον ἀγαϑὸν 

ἰδεῖν μὴ ἰσχῦσαι" ἐπειδήπερ οὐδὲν εὕρισκεν (ηὕρισχεν ΠΗ) οὐδὲ ἐμφερῆ τινὰ ἰδέαν (ἰδεῖν 
ὨΟ ΒΗ) ἐν τῷ ἐλπιζομένῳ ....... προϑέσεως τῷ μὴ πεφυχέναι ὁρᾶσθαι τὸ ὄν (ϑεόν ΠΕ), 

Ροκξίγοιηδ τῷ --- ὄν οἴῃ ἴῃ ἰοχία ἢἶα, Ὁ αὐδοῦδπι, πὰσπὸ ὁχ ρ᾿. 15,2 ἤπιχίββθ νϑυὶ δια} 15 

Ρυῖο. 



ΤΌΒ ΡΗΙΓΟΝΤΒ 

των εἰς χατάληψιν ἐρχομένων, εἰ χαὶ μὴ πάντα ἤδη χαταλαμβάνεται, 

10 μόνου δ᾽ ἐχείνου μἢ πεφυχότος δρᾶσϑαι. χαὶ τί θαυμαστόν, εἰ τὸ ὃν 

ἀνθρώποις ἀχατάληπτον, ὁπότε χαὶ ὃ ἐν ἐχάστῳ νοῦς ἄγνωστος ἡμῖν: 

τίς γὰρ ψυχῆς οὐσίαν εἶδεν; ἧς ἢ ἀδηλότης μυρίας ἔριδας σοφισταῖς 

ἐγέννησεν ἐναντίας εἰσηγουμένοις Ἰνώμας ἢ καὶ. ὅλοις γένεσιν ἀντιστα- ὃ 

" τούσας. ἣν οὖν ἀχόλουθϑον τὸ μηδ᾽ ὄνομα χύριον ἐπιφημισϑῆναι δύνα- 

σϑαι τῷ ὄντι πρὸς ἀλήθειαν. οὐχ ὁρᾷς ὅτι φιλοπευστοῦντι τῷ | προ- μΡ. 580 Μ. 

φήτῃ, τί τοῖς περὶ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ ζητοῦσιν ἀποχριτέον, φησὶν ὅτι 

»ἐγώ εἰμι ὁ ὧν“ (ἔχοά, 8,14), ἴσον τῷ εἶναι πέφυχα, οὐ λέγεσϑαι. 

19 τοῦ δὲ μὴ παντάπασιν ἀμοιρῇσαι τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος προσρήσεως 10 

τοῦ ἀρίστου, δίδωσι χαταχρῆσϑαι ὡς ἄν ὁ ὧν ὀνόματι τοιούτῳ" οχύριος ὃ 

ϑεὺς“ τῶν τριῶν φύσεων, ὀϊδασχαλίας, τελειότητος, ἀσχήσεως, ὧν σύμ- 

βολα ᾿Αβραάμ, ᾿Ισαάχ, ᾿Ιαχὼβ ἀναγράφεται. .οτοῦτο γάρ μου“ φησίν 
ν »᾿ ὠ ΒΕ ἃ ΡῚ - ὃ [ε - ἘΞ Ν» μων Σ ΡΞ ν» ’ . "1 ΞΡ. οὔνομα αἰώνιον“ ὡς ἂν ἐν τῷ χαϑ᾿ ἡμᾶς αἰῶνι ἐξεταζόμενον, οὐχ ἐν τῷ 

πρὴ αἰῶνος, «καὶ μνημόσυνον“, οὐ τὸ πέρα μνήμης χαὶ νοήσεως ἱστάμενον, 15 

13. χαὶ πάλιν «γενεαῖς (Ἰθϊ4. 15), οὐ φύσεσιν ἀγενήτοις, χαταχρήσεως γὰρ 

ὀνόματος ϑείου δεῖ τοῖς εἰς τὴν ϑνητὴν γένεσιν ἐλϑοῦσιν, ἵν᾽. εἰ χαὶ μὴ 

πράγματι, ὀνόματι γοῦν προσερχόμενοι ἀρίστῳ χατ᾿ αὐτὸ χησμῶνται. 

δηλοῖ δὲ χαὶ λόγιον ἐχ προσώπου ϑεσπισϑὲν τοῦ τῶν ὅλων ἡγεμόνος 

ὶ τοῦ μηδενὶ δεδηλῶσϑαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ χύ ὕφϑην"“ (20 περὶ τοῦ μηδενὶ δεδηλῶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ χύριον. οὥφϑην“ φησί 

3. ἀχατονόμαστον ἢ 4 τίς γὰρ ἢ) : ἐστι. τίς οοὐά, ὃ ἣ [οτῇ. 0]. 

Ἵ πρὸς ἀλήϑειαν ἀπίο αἰΐ, τῷ αὐά. οὐ64,, οι. ἢ 8 τί οἵη. ΕΠ Ο τοῦ ἢ): οἵπῃ. 

οοὐὰ, ὅτι οἴη. ἢ 9. ἴσον τῷ] εἰς ὧν τὸ Πὴ 10 ἀμοιρῆσαι Ὁ) (Λα .): 

ἀφαιρῆσαι οοὐά. τῶν δὲ: οπι. σοπὰ, 11 ἀρρήτου οομὶ. Μαην. δίδωσι Ὁ 

(Η656}}.): δίδωμι οοἥα, χαταγρήσασϑαι Ὁ χαταγρῆσϑαι ὁ ἀχατονόμασπτος 

ὧν ἐοηΐοῖο ἄν Ὁ (ΠΟ οποἶν.)}: ἐν σοσά, ὃ ὧν ΠΤ: οἷμ. σοι], τοι- 

οὑτὼ ἴ): τῷ χυρίω εο(ά, 12) τελειότητος ἢὮ: ὁσιότητος ὁοοἥα. 19). ᾿Ιαχὼβ Τ): 

χαὶ ᾿Ιαχὼβ εὐθα, μου Ὀ: οἵη. οοαα, 14. ἀν Β: οἵα. οοὐά, ἢ πέρα Ὁ: 

πέραν οοὐὴ. 1Ὁ χαὶ πάλιν --- ἀγενήτοις οἵη. Ὁ χατὰ χρῆσιν ἢ 
11 ϑνητὴν ἢ (αηρ): ὠνητὴν σού], 117. 18 ἐλθοῦσιν εἰμὶ χαὶ πράγματι ἢ 

18. προσερυόμενοι 1), προσχρώμενοι ὁοπὶ. δλην,, προσεχόμενοι σομὶ. ΟΘἢ 20 τὸ 

ΒΟΓρδὶ: τὸ ὃν ΠΕ, ἀνθρώπων )Ὸ ((οτί, βοῦν, ἀνθρώπων τὸ), ὁ. οὐδ. ὄνομα Ὁ: 

ὀνόματι σοὐά,, ὄνομά τι Ἠοοβοϊ. χόριον 1) (Ηοοβοι.): χυρίω οοβά. 

90... 159.1 ὥφϑην --- αὐτῶν χαὶ Π᾽ὲ: οἵη, οοὐά, 

2.-..ἃἄδἄ ὨῸ [ο]. 29 4τ τοῦ αὐτοῦ ἐκ τοῦ περὶ τῶν μετονομαζομένων ΠῈ [0], 292 ν; τί ϑαυ- 

μαστόν... εἴδεν, 1-9 γρεγρῖὶ ΠῸΒΗ 1. οὐΣ οὐχ ὁρᾷς --- λέγεσϑαι. 

1--ἰὸ 1)6 [0]. 324 τ τοῦ αὐτοῦ ἐκ τοῦ περὶ τῶν ἐν γενέσει ζητημάτων: φιλοπευστοῦντι 

τῷ προφήτῃ τοῖς περὶ --- κοσμοῦνται (510). 20---129.} ρμογρ 9ῈῸ ΠῈ ροβὶ Ἰοοιη 

8 Ἰἴπ. 1- 9. δ]Παἴατα : περὶ δὲ τοῦ μηδενὶ --- αὐτοῖς. 
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πρὸς ᾿Αβραὰμ χαὶ ᾿Ισχὰχ χαὶ ᾿Ιαχὼβ ϑεὺὸς ὧν αὐτῶν, χαὶ τὸ ὄνομά 

μοῦ χύριον οὐχ ἐδήλωσα αὐτοῖς“ (ἔχοά. 6,3). τοῦ γὰρ ὑπερβατοῦ 

μετατεθέντος ἑξῆς ἄν τοιοῦτος εἴη λόγος: οὔνομά μοὺ τὸ χύριον οὐχ 

ἐδήλωσα αὐτοῖς“, ἀλλὰ τὸ ἐν χαταχρήσει διὰ τὰς εἰρημένας αἰτίας, οὕτω 14 

ὃ μέντοι τὸ ὃν ἄρρητόν ἐστιν, ὥστ᾽ οὐδὲ αἱ ὑπηρετούμεναι δυνάμεις χύριον 

ὄνημα ἡμῖν λέγουσι’ μετὰ Ἰοῦν τὴν πάλην, ἣν ὑπὲρ χτήσεως ἀρετῆς ὃ 

ἀσχητὴς ἐπάλαισε, φησὶ τῷ ἀοράτῳ ἐπιστάτῃ" «ἀνάγγειλόν μοι τὸ ὄνομά 

σου“, ὁ δὲ εἶπεν. ἵνα τί τοῦτο ἐρωτᾷς τὸ ὄνομά μου: (6 θη. 32,29), 

χαὶ οὐ μηνύει τὸ ἴδιον χαὶ χύριον. ἀπόχρη γάρ σοι, φησίν, ὠφελεῖσϑαι 

10 χατὰ τὰς ἐμὰς εὐφημίας, τὰ δὲ γενητῶν σύμβολα, ὀνόματα, μὴ ζήτει 

παρὰ φύσεσιν ἀφϑάρτοις: (3.) μήτ᾽ οὖν διαπόρει, εἰ τὸ τῶν ὄντων [Ὁ 

πρεσβύτατον ἄρρητον, ὁπότε χαὶ ὃ λόγος αὐτοῦ χυρίῳ ὀνόματι οὐ ῥητὸς 

Ρ. ὅ81 Μι ἡμῖν: χαὶ μὴν εἰ ἄρρητον, χαὶ [ ἀπερινόητον χαὶ ἀχατάληπτον. ὥστε 

τὸ ,οὥφϑη χύριος τῷ ᾿Αβραὰμ“ (ἄφη. 117,1) λέγεσθαι ὑπονοητέον οὐχ 

τὸ ὡς ἐπιλάμποντος χαὶ ἐπιφαινομένου τοῦ παντὸς αἰτίου --- τίς γὰρ ἀν- 

ϑρώπειος νοῦς τὸ μέγεϑος τῆς φαντασίας ἱχανός ἐστι χωρῆσαι; --- ἀλλ 

ὡς μιᾶς τῶν περὶ αὐτὸ δυνάμεων, τῆς βασιλιχῆς. προφαινομένης" ἢ γὰρ 

χύριος πρόσρησις ἀρχῆς καὶ βασιλείας ἐστί. νοῦς ὃὲ ἡμῶν ἡνίχα ἐχαλ- [Ὁ 

δάιζε μετεωρολεσχῶν, τῷ χύσμῳ τὰς δραστηρίους ἦν περιέπων δυνάμεις 

20 ὡς αἰτίας" γενόμενος δὲ μετανάστης ἀπὸ τοῦ Χαλδαϊχοῦ δόγματως ἔγνω ̓ 

ἡνιοχούμενον χαὶ χυβερνώμενον αὐτὸν ὑπὸ ἡγεμόνος, οὗ τῆς ἀρχῆς φαν- 

τασίαν ἔλαβε. διὸ λέγεται ,ὥφϑη“ οὐ τὸ ὄν, ἀλλὰ χύριος- οἷον ἐφάνη 17 

2 χόριον Ὦ: συ. οοἠά,, κύριος ὁχ ΠΠΧΧ Ησοθβο!ι. ὃ τὸ ὃν Α΄’ τῶϑ, 3. {π|.Β 

ἐστι ἃ οὐδ᾽ Β ὑπηρετοῦσαι σοηϊοίο ὃ, θ᾽. (τὸ) χύριον ὄνομα (αὑτῶν) 
σοηϊοῖο  ἀρρήτῳ οοηϊ. δηρ. ἐπιστάτῃ] παλαιστῇ σοηϊεῖο (ν. ὃ 44) 

8. τοῦτο εοὐά.: οἵη. Ὦ 9). χαὶ οὐ --- χύριον οἴη. Ὁ σοι ): οἵη. οοὐὲ, 

ὠφελεῖσθαι φησὶ ὈᾺ 10 χατὰ (151. (ν. Μαηκ.): καὶ ΑΒ, ο. ἢ εὐφημίας ΠῈᾺ; 

εὐφημήσεις 90, ὑφηγήσεις σοὐά,. ας, 0 γενητῶν ΚΒ": γεννητῶν ΑΒ! 
11 μηδ᾽ οοπίείο, μὴ γοῦν οοπΐ. Οομπ 12 πρεσβύτατον 1) (Μδηρ.): πρεσβύτερον 

οοσά. χαὶ δ): ὁπι. οοὐά, οὐ ῥητὸς} ἄρρητος ΠᾺ 18 χαὶ μένει ἄρρητος 
(ἄρρητος οἵα. ὈΕ) χαὶ ἀπερινόητος Ὁ χαὶ ἀκατάληπτον βογ]ρβὶ: χαὶ ἀχατάληπτος 

Ὦς οαν. σοι, 12 πάντων οοπίοὶο 10 φταύτης) τῆς οσοηϊοίο 

11 αὐτὸ Β (Μαπηρ.): αὐτὸν 19 τὰ χόσμου τὰς Μδηρ,, τὰς ἐν τῷ χόσμῳ δραστη- 

ρίους περιεῖπεν σοπίοϊο περιέπων Μδῃρ,: περιιππεύων οομα, 

ὃ--Τὸ ρεγρὶν 6 ΡῈ 1. ς.: οὕτω χαὶ ᾿Ιακὼβ μετὰ τὴν πάλην μαϑεῖν ἐθέλων ἤκουσεν (ἤχουεν Π0) 

ἵνα τί --- εὐφημίας. 11--1Ὁ ὉῸ [0]. 44ν.. ΠῈ ΠΗ μοὶ ἰοσαμν αἰ μ᾿. 151,13 δἰ απιμα : τὶ 

διαπορεῖς, εἰ --- ἀκατάληπτος. Μδηφ. ἴαϊξο ἐγαριηθηΐαμα, απο ἴα Ὁ βραυ ν ὁΧ Πρ τὸ ἐδ 

Ρίδδϑι. δ. ρόϑα. ὃ (ΤΠ 414,28 ---ὸδῦ. ἀδρτγοτηρίθια, ποβίγο ἰὈγο ᾿πβθυθπ ἀτ} 6888 σοΒ οἷ. 
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ὃ βασιλεύς, ἐξ ἀρχῆς μὲν ὧν, οὕπω δὲ τῇ ψυχῇ Ἰνωριζόμενος, ἣ χαὶ 

ὀψιμαϑὴς μέν, οὐ μὴν εἰσάπαν ἀμαϑὴς διετέλεσεν, ἀλλ᾽ ἐφαντασιώϑη 

18. τὴν ἐν τοῖς οὖσιν ἀρχὴν χαὶ ἡγεμονίαν. φανεὶς δ᾽ ὁ ἄρχων ἔτι μᾶλλον 

εὐεργετεῖ τὸν ἀχροατὴν χαὶ ϑεατὴν φάσχων" . ἐγώ εἰμι ϑεὸς σός“ (θη. 

΄ι 11,1). τίνος γάρ, εἴποιμ᾽ (ἄν), οὐ ϑεὸς ὑπάρχεις τῶνδε ὅσα εἰς γένεσιν 

ἦλθεν; ἀλλὰ διδάξει με ὁ ὑποφήτης αὐτοῦ λόγος, ὅτι οὐ περὶ τοῦ χύσμου 

νῦν λέγει, οὗ δημιουργὸς πάντως ἐστὶ χαὶ ϑεός, ἀλλὰ περὶ ἀνθρωπίνων 

19 ψυχῶν, ἃς οὐ τῆς αὐτῆς ἐπιμελείας ἠξίωχε. διχαιοῖ γὰρ τῶν μὲν φαύλων 

λέγεσϑαι χύριος χαὶ δεσπότης, τῶν δ᾽ ἐν προχοπαῖς χαὶ βελτιώσεσι 

ϑεύς, τῶν δ᾽ ἀρίστων χαὶ τελειοτάτων ἀμφότερον, χύριος ὁμοῦ καὶ ϑεός. 10 

αὐτίχα γέ τοῖ ἔσχατον ὅρον ἀσεβείας ἰὸρυσάμενος τὸν Φαραὼ [χύριον 

χαὶ] ϑεὸν τούτου οὐδέποτε προσεῖπεν ἑαυτόν, ἀλλὰ τὸν σοφὴν Μωυσῆν --- 

ἔγει γάρ’ οἰδοὺ δίδωμί σε ϑεὸν Φαραώ“ (χοά. 7,1) ---, χύριον δὲ 

0 ὠνόμασε πολλαχοῦ τῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ χρησϑέντων: ἄδεται δὲ τὰ τοιαῦτα" 

»ταάδε λέγει χύριος“ (χοΐ. 1,11), χαὶ ἐν ἀρχῇ" ἐλάλησε χύριος πρὸς 15 

Μωυσῆν λέγων" ἐγὼ χύριος, λάλησον Φαραὼ βασιλεῖ Αἰγύπτου, ὅσα ἐγὼ 

ἢ] λαλῶ πρὸς σέ“ (ἔχοι. 6,29), χαὶ Μωυσῆς πρὸς αὐτόν. ὅταν ἐξέλϑω 

τὴν πόλιν, ἐχπετάσω τὰς χεῖρας πρὸς χύριον, χαὶ αἱ φωναὶ παύσωνται, 

χαὶ ἢ χάλαζα χαὶ ὁ ὑετὸς οὐχ ἔσται" ἵνα γνῷς, ὅτι χυρίου ἢ γῆ." 

οἷονεὶ πᾶσα ἣ σωματιχὴ χαὶ γεώδης σύστασις, οχαὶ σύ“, ὃ ἀγαλματο- Ὁ 

φορούμενως νοῦς, οχαὶ οἱ ϑεράποντές σου.“ οἱ χατὰ μέρος δορυφοροῦντες 

λογισμοί, ,οἐπίσταμα: 1άρ, ὅτι οὐδέπω πεφύβησϑε τὸν χύριον“ (Εχοά. 

9.20, 30), ἴσον τῷ οὐ τὸν λεγόμενον ἄλλως, ἀλλὰ τὸν ὄντως ὄντα 

9. δεσπότην. χύριος γὰρ γενητὸς πρὸς [ ἀλήϑειαν οὐδείς, χἄν ἀπὸ περάτων ρῥ. 582 ΜΝ. 

ἐπὶ πέρατα εὐρύνας τὴν ἡγεμονίαν ἀνάψηται" μόνος δ᾽ ὁ ἀγένητος ἀψευ- 20 

δῶς ἡγεμών, οὗ τὴν ἀρχὴν ὦ δεδιὼς χαὶ χαταπεπληγμένος ἄϑλον ὦφε- 

1. ῶ. (εὖὸ καὶ ὀψιμαϑὴς ἦν, οὐ σοῃϊεῖο ἐφαντασιώϑη (πη: ἐφαντασιάσϑη οοὐὰ, 

4 τὸν] τὴν ἡ ἀχροατὴν χαὶ ὁπι. ἡ ὃ ἂν δἰ ὰϊ τῶν ((ἐε]. δὲ) 

σοηϊοὶο ἢ ροβὶ οὗ αὐ, ὁ Δ, γτᾶβ. ἰπ Β 11 ἱδρυσάμενος) ὃ ὁχ οοΥγ, Β 

11. 12. χύριον χαὶ 566]. Μδηρ. 14 χρισϑέντων Λ δὲ} γε σοπίοϊο 

1 ἐν ἀρχῇ, 56. ογαιοηβ ἀ617 { κύριος ἔχτισέν με ἀρχὴν ὁδῶν αὐτοῦ εἰς ἔργα αὐτοῦ, 

πρὸ τοῦ αἰῶνος ἐϑεμελίωσέν με) ἐν ἀρχῇ (Ρτον. 8, 22) οοπὶ, Μδῃρ. 10 βασιλεῖ 

Φαραὼ "" 11 Μωσῆς εοπὰ. 18 τὰς χεῖρας οαν. 19 ὁ οι. Β 
χύριον ἃ 34. γεννητὸς οοπά. ἢ (Απ|. Μ6].) 25 ἐπὶ οοά.: εἰς Π (Ἀπ. 

εὐρύνας οι. θῈᾺ (Λπι.)} 

94-.--20 ΠΡ [0]. 150 (ἐκ τοῦ περὶ τῶν μετονομαζομένων) [0 [0]. 1989τ τοῦ αὐτοῦ ὈΥ͂ 

Ρ. 494. Φίλωνος Απίομ, Με), Π1 231 60], 100: χύριος γεννητὸς --- ἡγεμών. 
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" ’ ν ΄ , μ» ’ » ᾿΄ , " 

λιμώτατον αἴρεται νουϑεσίας, τὸν δὲ ὀλίγωρον ἐχδέχεται πάντως οἰχτρὸς 

ὄλεθρος, οὐχοῦν χύριης ἀφρόνων ἐπιδέδειχται τὸν ἄρχοντος ἐπανατεινά- 

μενος οἰχεῖον φόβον, ϑεὸς δὲ βελτιουμένων γράφεται, χαϑὼς χαὶ νῦν" 

»ἐγώ εἰμι ϑεὸς σός“ (θη. 17,1... ἐγὼ (2) ϑεύός σου, αὐξάνου καὶ πλη- 

ϑύνου“ (θη, 3ὅ,11), τελείων δὲ ἀμφότερον, χύριος ὁμοῦ χαὶ ϑεύς, ὡς 

ἐν δέχα λόγοις" ,ἐγὼ χύριος ὁ θεός σου“ (ἔχοά. 20, 2) χαὶ ἑτέρωϑι" 

οχύριος ὁ ϑεὴὸς τῶν πατέρων ὑμῶν“ (Πραΐ. 4,1). διχαιοῖ γὰρ τὸν μὲν 

φαῦλον ὡς ὑπὸ χυρίου δεσπόζεσϑαι, ἵν᾿ εὐλαβούμενος χαὶ στένων ἐπι- 

χρεμάμενον ἔχῃ τὸν δεσποτιχὴν φύβον, τὸν δὲ προχόπτωντα ὡς ὑπὸ ϑεοῦ 
, - - " ᾿ , ,΄ ᾿ “ἰ ᾿ 

εὐεργετεῖσθαι, ὅπως ταῖς εὐποιίαις τελειότητος ἐφίχηται, τὸν δὲ τέλειον 

χαὶ ἠγεμηνεύεσϑαι ὡς ὑπὸ χυρίου χαὶ εὐεργετεῖσθαι ὡς ὑπὸ ϑεηῦ" ὄδια- 

μένει γὰρ οὗτος εἰσάπαν ἄτρεπτος, ἐχεῖνος δὲ πάντως ἐστὶν ἀνϑρωπος 

ϑεηῦ. δηλοῦται δὲ τοῦτο μαάλισϑ᾽ ὡς ἐπὶ Μωυσέως" ,,αὕτη“ γάρ φησιν 

οἡ εὐλογία ἣν εὐλόγησε Μωυσῆς, ἀνϑρωπος ϑεοῦ“ (ἢραυϊ. 33,1). ὦ 
᾿ , Ρῃ ᾿ ΄ ΡΑΝ " ὰ ὡμ , “,ὖ ἴω ϑ ΄ - ,’ 5- 4 » - 

πα,χάλης χαὶ ἱεροπρεποῦς ἀντιδόσεως ἀξιωϑείς, ϑείας προνοίας ἀντιδοῦναι 

ἑαυτόν, ἀλλὰ μὴ νομίσῃς τὸν αὐτὸν τρόπον ἀνθρωπόν τΞ γίνεσθαι χαὶ μὰ! ἵ 
ἄνθρωπον ϑεοῦ" ἄνθρωπον μὲν 1άρ, ϑεοῦ ὡς χτῆωχ" ἀνθϑρωπὸν δὲ ϑεοῦ, 

ὡς αὔχημα χαὶ ὠφέλημα. εἰ δὴ βούλει διανοίας χλῆρον τὸν ϑεὸν ἔχειν ἍΠὶ φξλημα. [ δίας ΧΛΉρΟν τ χϑιίν, 
αὐτὸς πρότερον ενηῦ χλῇρος ἀξιόχρεως αὐτοῦ" γενήσῃ δέ, ἂν τοὺς 

΄ ᾿ [ἠ [ ν ’ ᾿ “ ,] ᾿ 

χειροποιήτους χαὶ ἑχουσίους ἅπαντας νόμηυς ἐχφύγῃς. (4.) ἀλλὰ γὰρ 

οὐδ᾽ ἐχεῖνο προσῆχεν ἀγνοεῖν, ὅτι τὸ ,ἐγώ εἰμι ϑεὸς σὸς“ (6 6η. 17,1) 
- » , Ῥ » - 

λέγεται χαταχρηστιχῶς, οὐ χυρίως. τὸ γὰρ ὄν, ἡ ἦν ἐστιν, οὐχὶ τῶν 

πρός τι αὐτὸ γὰρ ξαυτοῦ πλῆρες χαὶ αὐτὸ ἑαυτῷ ἱχανόν, χαὶ πρὸ τῆς 

τοῦ χόσμηυ Ἰενέσεως χαὶ μετὰ τὴν γένεσιν τοῦ παντὸς ἐν ὁμοίῳ. 

ἄτρεπτον γὰρ καὶ ἀμετάβλητηον, χρῇζον ἑτέρου τὸ παράπαν οὐδενός, 

ὥστε αὐτηῦ μὲν εἶναι τὰ πάντα, μηδενὸς δὲ χυρίως αὐτό. τῶν δὲ δυνά- 

μεων, ἃς ἔτεινεν εἰς γένεσιν ἐπ᾽ εὐεργεσίᾳ τοῦ συσταϑέντος, ἐνίας συμ- 

βέβηχε λέγεσθαι ὡτανεὶ πρός τι, τὴν βασιλικήν, τὴν εὐεργετιχήν" βασι- 
ἤ [ἐ , 

λεὺς 1άρ τινὴς χαὶ εὐεργέτης τινὸς ἑτέρου πάντως βασιλευημένηυ χαὶ 

39 

24 

90 

ΕΖ] 

ἘΔ 

» , » ᾿ ᾿ , ΄ εὐεργετουμένου. τούτων συγγενής ἐστι χαὶ [ ἢ ποιητιχὴ δύναμις, ἢ χα- 39 

λουμένη ϑεύς" διὰ γὰρ ταύτης τῆς δυνάμεως ἔϑηχε τὰ πάντα ὁ γεννήσας 

1 αἴρεται βογί ρ51: αἱρεῖται σοαι, νουϑεσίαν σοηὶ. Μδηκ. 2 ἀφρόνων Ἀ: ἀμφοτέρων " 
33. χαϑὰ οὐπὶ. (Ὅδη 4. σὸς ζ(χαὶ ἐτέρωϑι) σοπίεῖο ὁ ὐἰϊ] ὃ χαὶ ϑεὸς ὁμοῦ 

τγδηβροβ, δ Ὁ δεχαλόγοις εοαά, ἐγὼ --- σοῦ οἷα, ἢ 1 ὑμῶν Πούκομ.: ἡμῶν 

εοὐὰ, 13 ὡς ἴοτί. 46]. Μωυσέος σοι, [Ὁ ἰσορρεποῦς Β 1ἢ. 10 ἀντιδόσει 
ἀξιωϑῆναι ϑείας προνοίας αὐτόν σοπίοῖο 18 δὴ Α: δὲ Β 18,12. διάνοια δὲ αὐτὴ 
σοπίεῖϊο 24. (μένον) ἐν σοηϊοῖο 28. πρός τι ὡσανεί ἔγππβροῃ. ίδηρ, 

ῬΒοοΐΒ ορεέγα τοὶ. ΠῚ, 1 

ξν 
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χαὶ τεχνιτεύσας πατήρ, ὥστε τὸ , ἐγώ εἰμι θεὸς σὸς“ ἴσον ἐστὶ τῷ ἐγώ 

30 εἰμι ποιητὴς χαὶ δημιουργός. μεγίστη δὲ δωρεὰ τὸ αὐτοῦ λαχεῖν ἀρχι- 

τέχτονος, οὗ χαὶ σύμπας ὃ χύσυος ἔλαχε. φαύλου μὲν τὰρ Ψυχὴν οὐ 

διέπλασεν --- ἐχϑρὸν γὰρ ϑεῷ χαχία ---, τὴν δὲ μέσην οὐ δι᾿ ἑαυτοῦ 

ων 

΄ " Ὡὦ »} ᾿, Τρ» Μ - δω» ᾿"" οἷΝ ΜΞ ΦΑΝΝ ν οἿ λε “ πα μόνου χατὰ τὸν ἱερώτατον δίωυσῆν, ἐπειδὴ χηρηῦ τρύπον ἔμελλεν αὕτη 

81 δέξασϑαι χαλοῦ τε χαὶ αἰσχροῦ διαφοράν. διόπε ἔγεται" ο ποιήσωμεν 

ἄνθρωπον χατ᾽ εἰχόνα ἡμετέραν“ ((φη. 1,206), ἵν᾽, εἰ μὲν δέξεται φαῦλον 

τύπον, ἑτέρων φαίνηται δημιούργημα, εἰ δὲ χαλύν, τοῦ τῶν χαλῶν χαὶ 

ἀγαϑῶν μόνων τεχνίτου. πάντως οὖν σπουδαῖος ἐχεῖνός ἐστιν, ᾧ φησιν" 

»ἐγώῴώ εἰμι ϑεὸς σύς,“ ποιητοῦ μόνου λαχὼν ἄνευ συμπραάξεως ἑτέρων. 10 

39 ἄνα μέντοι χαὶ τὸ πολλαχοῦ χατασχευαζόμενον αὐτῷ δόγμα συνάγει 

διδάσχων, ὅτι μόνων ἀγαϑῶν χαὶ σοφῶν δημιουργός ἔστιν. οὗτος δὲ 
ν 

πᾶς ὃ θίασος τὴν (τῶν) ἐχτὸς ἄφϑονον χτῆσιν ξχυτὸν ἐχὼν ἀφύρηται, 

38 ἀλλὰ χαὶ τῶν σαρχὶ φίλων ὠλιγώρηχεν. εὐέχται μὲν γὰρ χαὶ σφριγῶντες 

ἀϑληταὶ τὸ δοῦλον ἐπιτετειχιχότες ψυχῇ τὸ σῶμα, ὠχροὶ δὲ χαὶ διερρυη- 18 

χότες χαὶ χατεσχελετευμένοι τρόπον τινὰ οἱ ἀπὸ παιδείας, ταῖς Ψυχιχαῖς 

δυνάμεσι χαὶ τοὺς σωματιχοὺς τόνους προσχεχληρωχότες χαί, εἰ δεῖ τάλη- 

ἐς εἰπεῖν, εἰς ἕν εἶδος τὸ τῆς ψυχῆς ἀναλυϑέντες χαὶ ἀσώματοι διάνοιαι τ νύ 

834 Ἰεγονότες. φϑείρεται οὖν εἰκότως τὸ γεῶδες χαὶ χαταλύξται, ὅταν ὅλος 
-᾿ 2 ΄ “- 4 - δ - ΄ » " ᾿ 

δι᾿ ὅλων ὁ νοῦς εὐαρεστεῖν πρηέληται ϑεῷ σπάνιον δὲ χαὶ τὸ γένος "Ὃ 

χαὶ μύλις εὑρισχόμενον, πλὴν οὐχ ἀδύνατον γενέσϑαι. δηλοῖ δὲ τὸ 
᾿ «ν Ὕ “-κἋἢ» ᾿ ᾿ “-« -- 

χρησϑὲν ἐπὶ τοῦ ᾿Ενὼχ λόγιον τόδε. ,εὐηρέστησε δὲ ᾿Ενὼχ τῷ ϑεῷ. 

80 χαὶ οὐχ εὑρίσχετο“" (θη. ὃ, 345). ποῦ γὰρ (ἄν) σχεψαάμενός τις εὔροι 

τἀγαθὸν τοῦτο; ποῖα πελάγη διαβαλών; {πρὸς) τίνας νήσους, τίνας ἠπεί- 
᾿ « ) 727175λι.5 - ᾿ ᾿ - 

80 ρους ἐλθών; παρὰ βαρβάροις ἢ παρ᾽ Ἵλλησιν; ἢ οὐχὶ χαὶ μέχρι νῦν ὦ 

τῶν φιλοσοφίᾳ τετελεσμένων εἰσί τινες, οὗ λέγουσιν ἀνύπαρχτον εἶναι 

σοφίαν, ἐπειδὴ χαὶ τὸν σοφόν; μηδένα γὰρ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἀνθρώπων γενέ- 

9 δημιουργὸς (σός) σοπίοϊο (τοῦ) αὐτοῦ ὁοηϊοίο 9. φαύλην ετοηϊ. Μαπρ, 

ἢ μόνον ἸοΟΒ6 ἢ. αὕτη 5οηρβὶ: αὐτὴ σοι, ἢ δέξεται ΒΒ, ὁχ σοτγ, Α: δέξηται 
ργυβ. Δ, δέξαιτο σοπίοο 9. μόνον ΠΠΟΘΒΟΝ. ἐστιν ἐχεῖνος αὶ 10 μόνου (θεοῦ) 

γο] {τούτου μόνου σοῃϊοῖο ΠῚ ἀτῶ Ὁ εἰσάγει σὐπὶ. Μαηρ. 12 μόνων (τῶν) 

οορἰοῖο οὗτος] τούτων σοπίοϊο 12. τῶν ἐχτὸς ἄφϑονον Μαγκίαπά : ἐχ τοῦ ἀφϑόνου 

οοὐά, 15 ἀϑληταὶ (οὐ σοηίοὶο αἰϊογα πὶ τὸ νἱὰ, 586ε], 18 διάνοιαι Μαηρ,: 
διανοία οὐάά. 19 χαταλύεται δῃρ.: χαταχλύζεται οοὐἰ, 90 χαὶ νἱά. ἀεὶ. 

2 ἂν ΔὐρἸὰϊ 20. 34. εὕροι (τότ. ὁχ εὔρη) τἀγαῆὸν Α: εὕροιτ᾽ ἀγαϑὸν Β, εὕρῃ τὸ ἀγα- 

ϑὸν Υ 34. διαλαβών πρὸς αἰά. Μαηρσ,, κοὶ ἰοτί, ἴῃ. 25 ἐπελϑών ἰος, 

0. Βιοίοῖ: 2] ον ΠΕῚ ρΡ. 25, 954, 91- 05. ΠῸ [ὁ]. 40 νυν (ροξὲ Ἰοσὰπι δά 

γ0].1 ρμ. 217,12. δἱδία) )Ὲ 00]. 24 τοῦ αὐτοῦ περὶ γενέσεως Ἄβελ εἰ [0], ὑ7ν. (ροκὶ 
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σεως ἄχρι τοῦ παρόντος βίου χατὰ τὸ παντελὲς ἀνυπαίτιον νομισθῆναι" 

χαὶ γὰρ ἀδύνατον εἶναι ϑνητῷ σώματι ἐνδεδεμένον εἰσάπαν εὐδαιμονῆσαι. 

». ὅ84 ΜΝ. ταῦτα δ᾽ εἰ μὲν ὀρθῶς | λέγεται, σχεψήύμεϑα ἐν χαιρῷ νυνὶ δ᾽ ἄχολου- 37 

ϑήσαντες τῷ λογίῳ φήσομεν, ὅτι ἔστι μὲν ὑπαρχτὸν πρᾶγμα σηφία, 

5 ἔστι ὃὲ χαὶ ὁ ἐραστὴς αὐτῆς, σοφός, ὑπάρχων δὲ ὅμως ἡμᾶς τοὺς φαύ- 

ληυς διαλέληθϑεν: ἀγαϑὸν τὰρ οὐχ ἐθέλει χαχῷ συνέρχεσθαι. διὰ τοῦτο 38 

λέγεται" ,οὐχ εὑρίσχετο" ὃ εὐαρεστήσας τρόπος τῷ ϑεῷ, ὡς ἄν δήπου 

ὑπαρχτὸς μὲν ὦν, ἀποχρυπτόμενος δὲ χαὶ τὴν εἰς ταὐτὸ σύνοδον ἡμῶν 

ἀποδιδράσχων, ἐπειδὴ χαὶ μετατεϑῆναι λέγεται, τὸ δ᾽ ἐστὶ μεταναστῆναι 

10 χαὶ μετοηιχίαν στείλασθαι τὴν ἀπὸ ϑνητοῦ βίου πρὸς τὸν αἀϑάνατον. 

(0ῦ.) Θὗτοι μὲν δὴ τὴν ἔνϑεον μανίαν μανέντες ἐξηγριώϑησαν, ἕτεροι 39 

δ᾽ εἰσὶν οἱ τῆς τιϑασοῦ χαὶ ἡμέρου σοφίας ἑταῖροι. τούτοις χαὶ εὐσέ- 

ὭΡ ξεῖα διαφερόντως ἀσχεῖται χαὶ τὰ ἀνθρώπεια οὖχ ὑπερηρᾶται. ἀάρτυρες 

δ᾽ οἵ χρησμοί, ἐν οἷς λέγεται τῷ ᾿Αβραὰμ ἐχ προσώπου τοῦ ϑεοῦ" 

15. οξΞὐαρέστει ἐνώπιον ἐμοῦ“ (ἃ 6η. 11,1), τοῦτο δ᾽ ἐστὶ μὴ ἐμοὶ μόνῳ, 

ἀλλὰ χαὶ τοῖς ἐμοῖς ἔργοις παρ᾽ ἐμοὶ χριτῇ, ὡς ἐφύόρῳ χαὶ ἐπισχόπῳ. 
- ἣ πα’ “ [2 - - "» " "Ἃ ΓΣ ᾿ τιμῶν γὰρ γονεῖς ἢ πένητας ἐλεῶν ἢ φίλους εὐεργετῶν ἢ πατρίδος ὑπερ- 40 

ασπίζων ἣ τῶν χηινῶν πρὸς ἅπαντας ἀνθρώπους διχαίων ἐπιμελούμενος 

εὐαρεστήσεις μὲν πάντως τοῖς χρωμένοις, ϑεοῦ δ᾽ ἐνώπιον εὐαρεστήσεις " 

) ἀχοιμήτῳ 1τὰρ ὀφθαλμῷ βλέπει πάντα χαὶ τὰ σπουδαῖα χάριτι ἐξαιρέτῳ 

πρὴς ἑαυτὸν χαλεῖ χαὶ ἀποδέχεται. τοιγάρτοι χαὶ ὃ ἀσχητὴς εὐχύμενης 41 

ταὐτὸν ἀποδηλώσει φάσχων" ..ὁ ϑεός, ᾧ εὐηρέστησαν οἱ πατέρες μου“ 

χαὶ προστίθησιν οἐνώπιον αὐτοῦ“ (θη. 48,15), χάριν τοῦ γνῶναι 

τὴν πραγματιχὴν διαφορὰν τοῦ οϑεῷ “ εὐαρεστεῖν πρὸς τὸ ,ἐνώπιον 
- »- “Ὁ {( ᾿ " 4 ᾿ ΄ Ἁ μ.»:} , ΒΞ ΄ Ὁ ΠῚ 

95 αὐτοῦ“- τὸ μὲν γὰρ ἀμφότερα περιέχει, τὸ δὲ ϑάτερον μόνον. οὕτω 43 

1 εὑρεϑῆναι σοπίεῖο (εἴ, Π) 2. συγυνδεδεμένον ΠΝ (ο]. 34 4 σοφὸν Ὁ 

ὅ δὲ οτῃ. ὃ οὐκ ἐθέλει ἢ: οὐ ϑέλει οοὐ., οὐ φιλεῖ οοη!. Μαηρ, 12 τι- 
ϑασσοῦ εοὐὰ, ιὖ εὐαρέστει ΠΤ) : εὐχρεστήσει ΑΒ, ἴπ εὐαρεστήση σοτγ, ἢ, εὐαρεστή- 

σεις Υ τουτέστι Ὁ ἐμοὶ μόνῳ Ὁ): μόνω ἐμοὶ ΔΒ μόνον Μδληρ. ὁΧ " 

(Δη α τὶ σἰθηβὶ (0}}. 5... τίη. Β, 9, ὃ 11 ἐλεῶν οἱ. Ὁ 18 πάντας "Ὁ 

19. εὐαρεστήσεις ἢ: εὐαρεστεῖς σοι, δὲ 1) εὐαρεστήσεις Π); εὐαρεστεῖς 
εοθὰ. 20 περιέχει Μαηρ, : παρέχει ἑσοΠ4. 

Ἰοσππὶ δή νοὶ. 1 1. ς, δἰϊαίπιν): ἀδύνατον ἀπ᾿ ἀρχῆς. . .. ἀνυπαίτιον εὑρεῖν ϑνητῷ σώματι 
ἐνδεδεμένον. 4--ὁὅἍ ΤΙ (ο]. 17τὉ τοῦ αὐτοῦ ἐκ τῶν μετονομαζομένων: ἔστι 

μὲν --- συνέρχεσθαι. 14.--90 ῈΡ (0]. ϑ0ἢν. (ροβὲ νόγῦα χοινωνιχὸν χαὶ οὐ μονω- 

τιχὸν ζῷον ὁ ἄνθρωπος διὲ ποδίλαπι Πἰγαπὶ τοϊαία; ν. ΕΓ γγὶβ ἡ. 100. 92, δαΐθιῃ ργᾶθοῦ- 

ἄσπι ἴῃ ΠΕ) ὈῈ [0]. 25 ὃν τοῦ αὐτοῦ: τῷ Ἀβραὰμ εἴρηται ἐκ προσώπου---πάντα. ρεγριηῖ 

Ρ. 104,2, 171-19 εἴ, δὰ μ. 10,18, 
115 
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χαὶ Μωυσῆς ἐν τοῖς προτρεπτιχοῖς παραινεῖ λέγων" οτὸ εὐάρεστον ποιή- 

σεις ἐνώπιον χυρίου τοῦ ϑεοῦ σου" (δι. 12,28}, οἷον τοιαῦτα πρᾶττε. 

ἃ τενήσεται ἐπάξια τοῦ φανῆναι ϑεῷ χαὶ ἅπερ ἰδὼν ἀποδέξεται" ταῦτ 

48 ὃὲ χαὶ εἰς τοὺς ὁμοίους εἴωϑε χωρεῖν. ἐντεῦϑεν ὁρμηϑεὶς τήν τε 

σχηνὴν δυσὶ περιβόλων δρίοις συνύφαινε, μέσον ἀμφοῖν χάλυμμα ϑείς, 

ἥπως διαχρίνηται τῶν εἴσω τὰ ἔξω (Εχοϊ. 320, 33). χαὶ τὴν νομοφυλα- 

χίδα ἱερὰν χιβωτὸν ἔνδοϑεν χαὶ ἔξωϑεν ἐχρύσωσε (Εχοά. 35,10), χαὶ 

ὧν 

τῷ μεγάλῳ ἱερεῖ διττὰς ἀνέδωχε στολάς. τὴν μὲν λινῆν ἔνδον, τὴν δὲ 

44 ποιχίλην ἔξω μετὰ τοῦ ποδήρους (ἔχοϊ. 38, 4. [μον. 6, 10). ταῦτα γὰρ 

χαὶ τὰ τοιαῦτα σύμβολα ψυχῆς ἐστι καὶ τοῖς εἴσω πρὸς ϑεὸν ἀγνευούσης 10 

χαὶ [ἐν] τοῖς ἔξω πρὸς τὸν αἰσϑητὸν χόσμηον χαὶ βίων χαϑαρευούσης. 

εὐστόχως οὖν ἐχεῖνο πρὸς τὸν παλαιστὴν νιχηφόρον ἐλέχϑη μέλλοντα 
τοῖς νιχητηρίοις ἀναδεῖσϑαι στεφάνοις. τὸ 1ὰρ ἐπ᾽ αὐτῷ | χήρυγμα ρ. 58ῦ ΜΝ. 

τοιοῦτόν ἐστι" ἴσχυσας μετὰ ϑεοῦ χαὶ μετὰ ἀνθρώπων δυνατός“ (θη. 

4ἀὃῦ 32, 28). τὸ γὰρ χαϑ᾽ ἑχατέραν τάξιν εὐδοχιμῇσαι, χαὶ τὴν πρὸς τὸ 1Ὁ 

ἀγένητον χαὶ τὴν πρὸς τὸ γενόμενον, οὐ μιχρᾷς ἔστι διανοίας, ἀλλ᾽, εἰ 

δεῖ τἀληϑὲς εἰπεῖν, χόσμου χαὶ ϑεοῦ μεϑηρίου" συνόλως τε προσήχει 

τὸν ἀστεῖον ὁπαδὸν εἶναι ϑεοῦ" μέλει γὰρ τῷ πάντων ἡγεμόνι χαὶ πατρὶ 

40 τοῦ γενομένου. τίς γὰρ οὐχ οἶδεν, ὅτι χαὶ πρὸ τῆς τοῦ χόσμοηυ γενέ- 

1 Μωσῆς εοὐα. 3. ἃ φανῆναι ϑεῶ γενήσεται ἐπάξια ΠᾺ ἅ χαὶ τοῖς χρωμένοις 

εἴωϑεν ἀρέσχειν σοπίοϊο (εἴ, ἃ 40), τοῖς εἴσω χαὶ ἔξω ὁμοίως εἴωϑε χαϑαρεύειν σου!, Μαησ,, 

χαὶ ἐχτὸς ὁμοίως εἴωϑε χωρεῖν εὐηΐ. ΟὍΠἢ 10 τοῖς ὁχ τῆς ὁοοτγ. Β 11 ἐν 

ΘΟ] 5] 12 χάἀχεῖνο Ἄσοπῃίοῖο 1Ὁ αὐτὸ Β, αὐτοῦ Οὐδη 14 ἥσχησας Β 
δυνατός ΑἹ: δυνατῶς Α', δυνατὴς εἴ ἢ, 50 ὁ οἱ εἰ. ΟΧ ΠΟΥ. ιῦ τὸ χαϑ᾽ ἑχάτερον 

φησὶν ΠῊ τάξιν] ἀξίαν ἢ) (οιη. ΠΗ) χαὶ τὴν πρὸς} τήν τε πρὸς ΜΕΤ Η 

1, 10 τὸ ἀγένητον χαὶ οἴη. ὮΡ̓ 10 ἀγέννητον ΠῚ}. ΠΗ γενόμενον 

ὈΡΊΉ,Ε; γεννώμενον σοι, 6. οοττ, 2", γεγεννημένον 0.1), γεγενημένον ΠΝ}. 1}Η 

ιῦ. 117 εἰ --- εἰπεῖν οὐ [0 11 ϑεοῦ οἷν. ΠῚ 0 μεϑορίου συνόλως τ 

ΓΕ. μεϑύριον συνόλως τε ὈΡ: μεϑόριον οὖσαν (μεϑορίου οὔσης τηᾶπ. τροσοη  βεηπ ἱπ ἡς 
σοπϊ. ΠΌΘ56}.}) ὅλως τε ΑΒ, μεϑόριον χαὶ χαϑόλου 0}Μ7}.1} 0} ΠῊ 18 ὁπαδὸν] 

σπουδαῖον Ὁ}. Κ Ὰ ΠΗ, χαὶ σπουδαῖον Μ εἶναι} ἐστιν ᾿ὃἙ᾿ μέλλει ΑΜ ΠΕ ΘΗ 

γὰρ Ὁ: δὲ εσοὐά, πατρὶ] περὶ ΠΜῚ), Ὁ, 19. γινομένου ΠΡ, γεγενη- 

μένου ὮΜ 

2, 8 Ῥεγραπί ΠΡῸΝ τοιαῦτα οὖν πρᾶττε --- ἀποδέξεται. ρογρυπί [ἰη. 1. 1Ὁ---ἰθὉ.3 

ΠΜΟ [0]. 22τ 1} (0]. 98. οἱ ὅ8γ. ΤῈ (01. 1183. ΠῈᾺ [0]. 94 Φίλωνος ἐκ τοῦ (τῶν ὨΜΤ),1) 

περὶ (τῶν δα. [)}}} μετονομαζομένων: τὸ καϑ᾽ ἑτέραν ἀξίαν --- τῇ δεσπότῃ εἰς χαλοχαγαϑίαν 

(ἐν χαλοχαγαϑίᾳ [}).}}. 1Ὁ-- 19. μογριπί ΡΘΗ ροβὲ ἰοσθα αὐ ἸΠη. 2. ΔἸ] πη: 

τὸ γὰρ καϑ᾽ ἑτέραν ἀξίαν εὐδοχιμῇσαι --- γενομένου. 15. 19. οεἵν ΠΡγατ. τη θὰ πη 

Ἅ Π] 05. ϑοθνν θεν ἴθ Υογεθμαηρ" Ρ, 40. 
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΄ σξως ἰχανὸς ἦν αὐτὸς ἑαυτῷ ὃ ἐνῷ χαὶ μετὰ τὴν τοῦ χύσμου γένεσιν 
, " 2 , ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ ν “ ν 

ἢ αὐτὸς ἔμενεν, οὐ μεταβαλ ὦν; διὰ τί οὖν ἐποίει τὰ μὴ ὄντα; ἢ ὅτι 
. " 5ι ΒΞ δι ὃ - “ - ΄ 

ἐπτς χαὶ ἜΛΘΕΙ ἦν; εἶτ χ, Με α οἵ δοῦλοι τῷ πτῦται 

ϑ ὀεενόβυει 

(0.) Εἰπὼν δὲ ,,εὐαρέστει ἐνώπιον ἐμοῦ“ προσεπιλέγει" ,,χαὶ γίνου 47 

ἄσεμπτος" (θη. 117,1), ἀχολουϑία χαὶ εἱρμῷ χρώμενος. μᾶλλον μὲν 

οὖν ἐγχείρει τοῖς χαλοῖς, ἵνα εὐαρεστῇς᾽" εἰ δὲ αἡ, τῶν γε ἁμαρτημάτων 

πέχου, ἵνα μὴ τυγχάνῃς μέμψεως. ὃ μὲν γὰρ χατορϑῶν ἐπαινετός, ὁ 

ὲ μὴ ἀδιχῶν οὐ ψεχτός. χαὶ τὸ μὲν πρεσβυτιχὸν ἀϑλον χατορϑοῦσι 43 ι:0 

πρόχειται, τὸ εὐάρεστον, τὸ δεύτερηων δὲ μὴ ἁμαρτάνουσι, τὸ ἄμεμπτον. 

τάχα δὲ χαὶ τενέσει τῇ ὕνητῇ τὸ μὴ διαμαρτάνειν ἴσον χαὶ τὸ αὐτὸ 

τράφεται τῷ χατορϑοῦντι. οτίς γάρ.“ ὡς ὁ ᾿Ιώβ φησι, οχαϑαρὸς ἀπὸ 

ῥύπου, χἂν μία ἡμέρα ἐστὶν ἢ ζωή“ (100 14,4); ἄπειρα μέν ἐστι τὰ 49 

15 χαταρρουπαίνοντα τὴν ψυχήν, ἅπερ ΤΥ όροι χαὶ ἀποληύσασϑαι παντε- 

λῶς οὐχ ἔνεστιν. ἀπολείπονται γὰρ ἐξ ἀνάγχης παντὶ ϑνητῷ συγγενεῖς 

χῆρες, ἃς λωφῆσαι μὲν εἰχός, ἀναιρεθῆναι δ᾽ εἰσάπαν ἀδύνατον, δίχαιον 50 

οὖν ἢ φρόνιμον ἢ σώφρονα ἢ συνόλως ἀγαθὸν τέλειον ἐν πεφυρμένῳ 

βίῳ ζητεῖ τις; στέργε, χἂν μὴ ἄδιχον ἢ μὴ ἄφρονα ἢ μὴ ἀχόλαστον ἢ 

ἡ παντελῶς φαῦλον εὔρῃς. ἀγαπητὸν γὰρ αἱ τῶν χαχιῶν ἀνατροπαί, 

Ι ὁ ϑεὸς χαὶ 1): χαὶ φίλος σοάα, τοῦ ΕΘ ΒΠΗΣ; οἱ, οὐ, ΒΜ Ὡ ἔμενεν ὁοε. : ἔμεινε 

"), ἔμεινεν Υὶ οὐ μεταβαλών οπι. 1) οὖν ἢ: γοῦν ἐοἕα, ἢ ὅτι 9: ὅτι εοὐα, 

ἢ οὐχ ἐψόμεθϑα 1): οὐχ ἐφεψόμεϑα οοὐι]. 10 πρεσβύτατον σου ΐοῖο, πρῶτον Μληρ, 

12 διαμαρτάνον σοπὶ. δἴαπα. 12 χατορϑοῦν σσπίοὶο 14 χἂν (εὖ ἑοπὶ, (Ὅδἢ 

ἐστὶ»] γένηται σοηϊςίο (οὐ. ΟΧΧ ΑἸοχ μὲν {γάρ) σοηϊοίο 18 τὴν ψυχήν εοὐώ, 
"Κ Βαγῦν: ἡμῶν τὴν ζωήν ΠῸΒΝ 18, 1Ὁ παντελῶς ΔΑ): χαϑαρῶς Β, χαὶ παν- 

τελῶς τὴν. ἢ 11 μέν πως εἰχός ΠΟΤΕ 19 ζητεῖ τις} ζητεῖς σοῃίοῖο, ζητεῖ τίς 

οοπΐ. (ὉΠ 20 εὕρῃς βοτίρβὶ: εὑρήσεις σοι, ἀνατροπαὶ 1): ἀποτροπαὶ ὁοάα, 

Ὡ, ἃ ΡΙαϊοηῖβ ΤΊαν. ἢ. 29 ΠῈ. 14--͵ὟΠ͵7πὶὶ!]ι )Ὸ (0], 41. ἐκ τοῦ περὶ τῶν μετονομα- 

ζομένων, θῈ [0], ον 08: ἐχ τοῦ περὶ τῶν χατονομαζομένων: ἄπειρα τὰ καταρρυπαίνοντα 

ἐνν ἅπερ οὐχ ἔνεστιν ἀπολούτασθαι παντελῶς" πάντως γὰρ λείπονται χηλίδες τινὲς τῷ 
ϑνητῷ, ἃς ὑπολωφῆσαι μέν πὼς εἰκός ἐστιν, ἀναιρεϑῆναι δὲ εἰσάπαξ ἀμήχανον. --- ὈΚ 

[0]. 98ς δἱ 1106 ἐχ τοῦ περὶ τῶν μετονομαζομένων: πολλὰ χαὶ ἄπειρα τὰ τοῦ χύσμου 

χκαχὰ καταρρυπαίνοντα, {{π| ρ΄δηθ ὉΟΠΟΙΩἶ οὐτὰ ὁοα,, ηἶδὶ συοά [0]. 98 χῆραι" λοφίσαι 

μὲν γὰρ εἰκός οἱ εἰς ἅπαξ ΒΟΥ ὈΠ, [ὁ]. 110 χῆραι ἃς λοφίσαι μὲν εἶχός. αἀδδίηϊ! αἱ Π)6 [)Ε͵ 

-- Βα δογίπαβ 1158; τὰ χαταρρυπαίνοντα τὴν Ψυχὴν ἐχνίψασθαι βίη ἀπολούσασϑαι παν- 

τελῶς οὐχ ἔστιν. ἀπολείπονται γὰρ ἐξ ἀνάγκης παντὶ ϑνητῷ συγγενῆ σχηνώματα. λωφῆσαι 

μὲν γὰρ αὐτὰ εἰχός, ἀναιρεϑῆναι δὲ εἰς ἅπαξ ἀδύνατον. 90, 166,1 ρΡεῦρὶτ Ὸ ΘΝ 

Ἰ. ς. ἀγαπητὸν γὰρ (οὖν [)0) αἱ τῶν χαχιῶν ἀνατροπαί, ἐπεὶ ἡ (ἡ οτῃ. 1)}8) ἀρετῆς ἐντελὴς 
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τῶν δ᾽ ἀρετῶν ἢ ἐντελὴς χτῆσις ἀδύνατος ἀνθρώπῳ τῷ χαϑ᾽ ἡμᾶς. 

8] εὐλόγως οὖν ἔφη" ογίνου ἄμεμπτος“ (ὅση. 17,1). μέγα πλεονέχτημα 

πρὸς εὐδαίμονα [ βίον ὑπολαβὼν εἶναι τὸ ἀναμάρτητον χαὶ ἀνυπαίτιον. ν. 580 Μ. 

τῷ δὲ ἡρημένῳ ζῆν τὸν τρόπον τοῦτον καὶ χλῆρον χατὰ διαϑήχας ἀπο- 

δ2 λείψειν ὁμολογεῖ τὸν ἁρμόζοντα δοῦναι μὲν ϑεῷ, λαβεῖν δὲ σοφῷ. φησὶ 5 

γάρ οϑήσω τὴν διαϑήχην μου ἀνὰ μέσην ἐμοῦ χαὶ ἀνὰ μέσον σοῦ“ 

(ἄρη. 11,32). διαϑῆχαι δὲ ἐπ᾽ ὠφελείᾳ γράφονται τῶν δωρεᾶς ἀξίων, 

ὥστε σύμβολον εἶναι διαϑήχην χάριτος, ἣν μέσην ἔϑηχεν ὁ ϑεὸς ξαυτοῦ 

δ8 τε ὀρέγοντος χαὶ ἀνθρώπου λαμβάνοντος. ὑπερβολὴ δὲ. εὐεργεσίας τοῦτό 

ἐστι, μὴ εἶναι ϑεοῦ χαὶ ψυχῆς μέσον, ὅτι μὴ τὴν παρϑένον χάριτα. 10 

τὸν δὲ περὶ διαϑηχῶν σύμπαντα λόγον ἐν δυσὶν ἀναγέγραφα συντάξεσι 

χαὶ ὑπὲρ τοῦ μὴ παλινῳδεῖν ἐχὼν ὑπερβαίνω χαὶ ἅμα μὴ βουλόμενος 

ἀπαρτᾶν τὸ συμφυὲς τῆς πραγματείας. 

54 (1.) Λέγεται δ᾽ ξἕξῆς" ,ἔπεσεν ᾿Αβραὰμ ἐπὶ πρόσωπον" (θά. 3). 

ἀρ᾽ οὐχ ἔμελλεν ὑποσχέσεσι ϑείαις Ἰνῶναί τε ἑαυτὸν χαὶ τὴν τοῦ ϑνητοῦ ιὉ 

γένους οὐδένειαν χαὶ πεσεῖν παρὰ τὸν ἑστῶτα εἰς ἔνδειξιν τῆς ὑπολή- 

ψεως, ἣν περὶ ἑαυτοῦ τε ἔσχε χαὶ ϑεοῦ, ὅτι ὁ μὲν χατὰ τὰ αὐτὰ ἑστὼς 

χινεῖ τὴν σύμπασαν στάσιν, οὐ διὰ τῶν σχελῶν --- οὐ γὰρ ἀνθρωπό- 

δδ μορφῆς ---, ἀλλὰ τὴν ἄτρεπτον χαὶ ἀμετάβλητον ἐμφαίνουσαν, ὁ δ᾽ 

οὐδέποτε ἐν ταὐτῷ βεβαίως ἱδρυμένος ἄλλοτε ἀλλοίας δέχεται μεταβολὰς 90 

χαὶ ὑποσχελιζόμενος, ὁ δυστυχής, --- ὄλισϑος γὰρ σύμπας ὁ βίος ἐστὶν 

δῦ αὐτῷ --- μέγα πτῶμα πίπτειν; ἀλλ: ὁ μὲν ἄχων ἀμαθής, ὁ δ᾽ ἑχὼν 

εὐάγωγος" οὐ χάριν χαὶ ἐπὶ πρόσωπον πεσεῖν λέγεται, ἐπὶ τὰς αἰσθήσεις, 

ἐπὶ τὸν λόγον, ἐπὶ τὸν νοῦν, μονονοὺ βοῶν χαὶ χεχραγώς, ὅτι πέπτωχε 

1 ἐντελὴς Π): παντελὴς σο(ά, 4 δ᾽" τὸν δὲ ἠρημένον οἱ ἀπολήψεσθαι ὁοηϊοῖο 

1 ἀξίων) ἀξί ἴῃ τὰ5. αὶ 11 τὸν] τῶν ἃ ἀναγεγραφὼς σοπίοϊο 

ουντάξεσι Μδηρ.: πράξεσι σοσε, 12 ργ. χαὶ] ὃν οσοπὶ, Μδῃρ. 18 ὑφηγήσεσι 

οὐπὶ. δῃρ. 10 οὐδένειαν βου ρβ5᾽: οὐϑένειαν εοὐά. 18 τὴν πᾶσαν σύστασιν 

οοηΐϊ. Μάη. σύμπασαν φύσιν (ν6} γένεσιν) {κινούμενος αὐτὸς κίνησιν») οὐ {τὴν διὰ 

σοηίοὶο οὐ {τὴν) διὰ σχελῶν (κίνησιν) Μαγκίαπα 18. 1 ἀνθϑρωπόμορφος 
(ὁ ϑεός) σοπίοϊο 19. τὴν {τὸ} οοηϊ. Οὐδη ἐμφαίνων οὐσίαν ΜαΥκΙαπα 90 ἄλλας 

σοηΐϊ. Μαυν. δεχόμενος "Ὁ 21 ὁ δυστυχής εοάά.: δυστυχής ἐστιν ἢ 

ἐστὶν οἵα. ἢ, δηΐθ ὁ μο5. ἢ ὩΣ ἀσταϑῆς οσοπὶ. δην. 

χτῆσις ἀδύνατος ἀνθρώπῳ τῷ (τὸ 00) χαϑ᾽ ἡμᾶς. Ἴ. 8 Ὴ [0]. 136. Ὴ 

[ο]. 199 τ τοῦ αὐτοῦ: διαϑῆχαι ἐπ᾽ --- χάριτος. 19.-.-92 ΠΕ (0]. 3ὅτ Φίλωνος ἐκ 

τοῦ περὶ τῶν μετονομαζομένων: ὁ μηδέποτε---αὐτῷ. δβοαυπιΐονγ νογθᾶ κάλλιστα γοῦν εἴ- 

ρηταί τινι" βέβαιος ἴσϑι χαὶ βεβαίοις χρῶ φύλοις. 
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μὲν αἴσϑησις ἐξ αὑτῆς ἀδυνατοῦσα αἰσϑαάνεσϑαι, εἰ μὴ προμηϑεία τοῦ 

σωτῆρος ἀνεγερϑείη πρὸς τὴν τῶν ὑποχειμένων σωμάτων ἀντίληψιν, 

πέπτωχε δὲ χαὶ ὃ λόγος ξρμηνεῦσα! τι τῶν ὄντων ἀδυνατῶν, εἰ μὴ διαν- 

οἴξας τὸ στόμα χαὶ τὴν Ἰλῶτταν ἀρϑρώσας ὃ τὸ φωνητήριον ὄργανον 

χατεσχευαχὼς χαὶ ἁρμοσάμενος πλήξειε τοὺς φθόγγους αουσιχῶς, πέπτωχε 

δὲ χαὶ ὁ βασιλεὺς νοῦς τὰς χαταλήψεις ἀφῃρημένος, εἰ ἡ πάλιν αὐτὸν 

ἐγείρας ὁ ζῳοπλάστης ἰδρύσαιτο χαὶ ἐνομματώσας ὀξυδερχέσι χύραις ἀγάγοι 

πρὺς τὴν τῶν ἀσωμάτων ϑέαν πραγμάτων. 

(8.) 1 ̓Αγάμενος οὖν τὸν αὑτὸν ἀποδιδράσχοντα τρόπον χαὶ ἑχούσιον 

πτῶμα πίπτοντα διὰ τὴν ὁμολογίαν ἣν ὡμολήγησε περὶ τοῦ ὄντος, ὅτι 

πρὸς ἀλήθειαν ἑστὼς ἕν ἣν ἄρα, τῶν μετ᾽ αὐτὸ τροπὰς χαὶ μεταβολὰς 

παντηία; ἐνδεχομένων, ἐνηχεῖ τε χαὶ λόγου μεταδίδωσι φάσχων" ,,χαγώ, 

ἰδοὺ ἢ διαϑήχη μοῦ μετὰ σοῦ“ (ὅρη. 11,4). τοῦτο δὲ τοιοῦτον ὑπο- 

βάλλει νοῦν: εἴδη ὑὲν διαϑήχης ἐστὶ πάμπολλα χάριτας χαὶ δωρεὰς 

τοῖς ἀξίοις ἀπονέμοντα, τὸ δ᾽ ἀνώτατον γένος διαϑηχῶν αὐτὸς ἐγώ εἰμι. 
Ἐπνς π  ετο τ - »» φ ΄ ΄ - ἔι -- , "ἢ 

δείξας γὰρ ξαυτόν, ὡς ἐνὴν δειχϑῆναι τὸν ἀδειχτον, διὰ τοῦ φάναι 
, 

»χἀγὼ“ ἐπιλέγει", οὐἰδοὺ ἢ διαϑήχη μου“ ἢ πασῶν χαρίτων ἀρχή τε 

χαὶ πηγὴ αὐτός εἰνι ἐγώ. τοῖς μὲν γὰρ δι’ ἑτέρων τὰς εὐεργεσίας 
. 

εἴωϑε προτείνειν ὁ ϑεός, γῆς. ὕδατος, ἀέρος, ἡλίου, σελήνης, οὐρανοῦ, 

δυνάμεων ἄλλων ἀσωμάτων, τοῖς δὲ δι᾽ ἑαυτοῦ αόνου, χλῆρον ἀποφήνας 
3 

τῶν λαμβανόντων ἑξαυτόν, οὺς εὐθέως χαὶ προσρήσεως ἑτέρας ἠξίωσε. 
Ω 

λέγεται γὰρ ὅτι «οὐ χληϑήσεται τὸ ὄνομα σοὺ ᾿Αβράμ, ἀλλ΄ ἔσται τὸ 

ὄνομά σοῦ ᾿Αβραάμ“" (ὅρη, 17,5). ἔνιοι μὲν οὖν τῶν φιλαπεχϑημόνων 

χαὶ αώμους ἀεὶ τοῖς ἀμώμοις προσάπτειν ἐθελόντων οὐ σώμασι υᾶλλον 

ἢ πράγμασι χαὶ πόλεμον ἀχήουχτον πολεμούντων τοῖς ἱεροῖς πανῦ᾽ ὅσα 

υαἡ τὸ εὐπρεπὲς ἐν λόγῳ διασῴζειν δοχεῖ σύμβολα φύσεως τῆς ἀεὶ 

χρύπτεσϑαι φιλούσης ὑπάρχοντα μετὰ ἀχριβοῦς ἐρεύνης φαυλίσαντες 

ἐπὶ διαβολῇ προφέρουσι, διαφερόντως δὲ τὰς τῶν ὀνομάτων μεταθέσεις. 

χαὶ πρῴην ἤχουσα χλευάζοντος χαὶ χαταχερτομοῦντος ἀνδρὸς ἀϑέου χαὶ 
κ “ - » ΓΔ , » ἮΝ ᾿ [ἐ [΄ μ᾿ [ἐ [ρ 

ἀσεβοῦς, ὃς ἐτόλμχ λέγειν: μεγάλαι δὴ χαὶ ὑπερβάλληυσαι δωρεαί, ἃς 

φησι Μωυσῆς τὸν ἡγεμόνα τῶν ὅλων ὀρέγειν στοιχείου (γὰρ) προσϑήχῃ, 

δὴ 

ὃ δ 

00 

9] 

Ι αὐτῆς εἐοὐα, ὦ δεόντων σοηΐ. Ἀδῃσ. 4 γλῶσσαν Δα ἢ πλήξειε 
βυγίροῖ : πλήξει ἑἐο66., πλήξῃ ὁσπὶ. Νηρ. 1 ἀνάγοι σοπΐ. Μαηρ, Ὁ. αὑτὸν 

ΒΟΥ ρ5ὶ : αὐτὸν οοὐώ, τρόπον {τινὰν σοηΐϊ. δίδηρ. 12. παντοίας Μδηρ.: παν- 

τοίων σοάα. 12 ἀνωτάτω οσοπίοῖο 1ῦ. 11 ὡς ἐνῆν -- ποῦ οἷη, " 

ἐμφανὲς σοηΐ, Μδησ. 21 μετὰ] δίχα σοῃϊοῖο, (οὖ) μετὰ νοὶ μετ᾽ (οὐχ) σοηϊ. 0 

ὕσμπ: μαος δαῖτ σατη φαυλίσαντες οοπί απσοηάα Ὑἱἀθ πίῸ 

5} Μωσῆς ἃ γὰρ αὐϑοϊαὶ 
80 δὴ Μδησ.: δὲ εο(α, 
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τοῦ ἑνὸς ἄλφα, [στοιχείῳ περιττεύει) χαὶ πάλιν ἑτέρα προσϑέσει τοῦ 

ὑῶ ϑαυμαστὴν ἡλίκην ἔδοξεν εὐεργεσίαν παρεσγῆσϑαι ὁ αὶ κα τὴν ᾿Αβρὰμ 

Ἰυναῖχα Σάραν Σάρραν ὠνόμασε δὶς τὸ ῥῶ παραλαβών" χαὶ ὅσα ὁμοιό- 

03 τροπα συνείρων ἀπνευστὶ χαὶ ἐπισαρχάζων ἅμα διεξύει. τῆς μὲν οὖν 

φρενοβλαβείας οὐχ εἰς μαχρὰν ἔδωχε τὴν ἁρμόζουσαν δίχην: ἀπὸ γὰρ ὁ 

μιχρᾶς χαὶ τῆς τυχούσης προφάσεως ἐπ᾽ ἀγχόνην ἧξεν, ἵν᾽ ὁ μιαρὸς 

χαὶ δυσχάθϑαρτος μηδὲ χαϑαρῷ ϑανάτῳ τελευτήσῃ. (9.) διχαίως δ᾽ ἂν 

ἡμεῖς ὑπὲρ τοῦ μὴ χαὶ ἕτερον τοῖς αὐτοῖς ἁλῶναι τὰς ὑπονοίας ἐχχό- 

Ψψαιμεν, φυσιοληγοῦντες χαὶ ἀποδειχνύντες τὰ λεγύμενα ταῦτα πάσης 

038 ἐπάξια σπουδῆς. οὐ (γὰρ) γράμματα ἄφωνα ἢ φωνήεντα ἢ συνόλως 10 

ῥήματα χαὶ δνύματα χαρίζεται ὁ θεός, ] ὃπότε χαὶ γεννήσας φυτά τε μ. 588 Ν. 

αὖ χαὶ ζῷα ἐχάλεσεν ὡς πρὸς ἡγεμόνα τὸν ἄνϑρωπον, ὃν ἐχ πάντων 

δι᾿ ἐπιστήμην ἐχώρισεν, ἵν᾽ ἐχάστοις τὰ οἰχεῖα ὀνόματα ϑῆται: πᾶν“ 

τάρ φησιν ,ὃ ἄν ἐχάλεσεν ὁ ᾿Αδαάμ, τοῦτο ὄνομα τοῦ χληϑέντηος ἦν“ 

θ4 (ομ. 2.19). εἶθ᾽ ὅπου οὐδὲ τὰς ὁλοχλήρους ϑέσεις τῶν ὀνομάτων ὃ 15 

ϑεὸς ἠξίωσεν ἐπιφημίζειν, ἐπιτρέψας ἀνδρὶ σηφῷ, τῷ γένους ἀνϑρώ- 

πὼν ἀρχηγέτῃ, τὸ ἔργον, ὑπονοεῖν ἄξιον, ὅτι μέρη τῶν ὀνομάτων ἢ 

συλλαβὰς ἢ Ἰράμματα, οὐ φωνήεντα μόνην, ἀλλὰ χαὶ ἄφωνα, αὐτὸς 

προσετίθει χαὶ μεϑήρμοζε, χαὶ ταῦτ᾽ ἐπὶ προφάσει δωρεᾶς χαὶ ὑπερβαλ- 

0 λούσης εὐεργεσίας; οὐχ ἔστιν εἰπεῖν. ἀλλὰ τὰ τοιαῦτα γαραχτῆρες ὥ 

1 στοιχείῳ περιττεύει ΒΘΟΠ5,, στοιχείου περιττοῦ Μανκὶδηὰ ἑτέρου σΟΠΙΟΙΟ 

προσϑέσει Βοτίρει : προσϑείς ἐοὐ., προσϑήχῃ ΜαγκΙαπά τοῦ βουίρβὶ: τὸ οοιά, 
9 (τὸν μὲν γὰρ ᾿Αβρὰμ Αβραάμ. προσϑεὶς ἕτερον ἄλφα χαὶδ τὴν σοηῃϊοῖο Ροβί τὴν 

αὐα. ἂἀὲ Μδησ. Ἄβραμ Β 9. τὸ Ἠοοβο.: τὴν εοὐα, 4, ὃ οὖν φρενοβλα- 
βείας βογῖρπὶ: φρενοβλαβείας οὖν εοὐά. 8 χαὶ οἴῃ, Β τὰς {τοιαύτας σοπίοῖο 

ζχαχὰς) ὑπονοίας ἑσοπὶ. Μίδηρ, ὃ. ταῦτα ἢ: ταῦτα τὰ ἡ ἁπάσης (οιτῃ. 

τὰ) οοπὶ. Μαην. 10 γὰρ ἁὐὠὐϊαϊ φωνάεντα 11. γεννήσας} αἰϊογιη ν 

ταὶ ΚΗ 12. ὃν βογρβὶ: ὃς σοι, 1:2. 18 ὃς χαὶ πάντων δι᾽ ἐπιστήμης ἐχώρησε 

οομΐ. δίδην. 18 πᾶν ὁχ ΤᾺΧΧ Μδησ,; πάντα οοαα, 11 ὁ1 αὐτὸ οοπίοῖο 

1 ὁπότε οουΐ. ΟὉΠἢ 16. 117 ἀρχηγέτη ἀνθρώπων Β 18 φωνάεντα ΑΒ 
28 ψυχῆς βελτιώσεσιν Μδηρ.: ψυχαῖς βελτίοσιν οοάα, 

90 5η4ᾳ, Οεῖψ. (Ὀπεπιε πὶ, ἰπ ὕδεη. Ρ. 56 (αα (ἥεη, 17,5}: τὰς ἑρμηνείας τῶν ὀνομάτων ζήτει" 

δυνάμει γὰρ ὠνομάσθησαν ὑπὸ τοῦ ἁγίου πνεύματος. ἀλλὰ μὴν χαὶ τοῦτο χρὴ εἰδέναι, ὅτι 

τὰ ὀνόματα ἔξεών ἐστι χαὶ καταστάσεων χαὶ δυνάμεων δηλωτιχά" ἐξ ὧν ἔστιν ἰδεῖν τὴν 

ἐπιτηδειότητα τοῦ ὀνομαζομένου. δοιιῖί. ἐπ Νιν. ΑΧῪ 5. ρ. ὅθ᾽ (οἵ. φείδτῃ. ΡΙΗΙΟΩ Β 

αυδοβῖ, ἰὼ θη, ΠῚ 48), 
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τὴν ἀρχὴν ποιησαμένοις ἀπὸ τοῦ νυνὶ μετονομασϑέντος. ᾿Αβρὰμ γὰρ 

ἑρμηνεύεται μετέωρος πατήρ, ᾿Αβραὰμ δὲ πατὴρ ἐχλεχτὸς ἠχοῦς. ἡ δὲ 
“- , -ν» » ᾿ ᾿ ᾿, “-- ̓  . - , διαφέρει ταῦτ᾽ ἀλλήλων, εἰσόμεϑα σαφέστερον. ἐπειδὰν τὸ δηλούμενον 

ὑφ᾽ ἑχατέρου πρότερον ἀναγνῶμεν. μετέωρον τοίνυν ἀλληγοροῦντές φαμεν 

τὸν ἀπὸ γῆς ἑαυτὸν εἰς ὕψος αἴροντα χαὶ ἐπισχοποῦντα τὰ μετάρσια, 

μετεωροπόλην τε χαὶ μετεωρολογιχόν, ἐρευνῶντα τί ζλίου μέγεθος, τίνες 

αὐτοῦ φοραί, πῶς τὰς ἐτησίους ὥρας διανέμει προσιὼν χαὶ ἐξαναχωρῶν 

πάλιν ἰσοταχέσι ταῖς ἀναχυχλήσεσι, χαὶ σελήνης περὶ φωτισιιῶν, σχὴς 

ματισμῶν, μειώσεως, αὐξήσεως, χαὶ τῶν ἄλλων ἀστέρων χινήσεως, 

ἀπλανοῦς τε χαὶ πεπλανημένης. ἢ 1ὰρ τούτων ἐξέτασις οὐχ ἀφυοῦς 

χαὶ ἀγόνου Ψυχῆς ἐστιν, ἀλλ᾿ ἐν τοῖς μάλιστα εὐφυοῦς χαὶ δυναμένης 

ὁλόχληρα χαὶ τέλεια γεννᾶν ἔγγονα. διὸ χαὶ τὸν μετεωρηλογιχὸν , πατέρα“ 

εἶπεν, ὅτι οὐχ ἄγονος σοφίας. (10.) τὰ μὲν οὖν τοῦ ᾿Αβρὰμ σύμβολα 
[2 " - ᾿ “ν ὩΣ ΄ ΄ ΄ “"" »"»Ἁ ὁ “ [2 

οὕτως ἀχριβοῦται, τὰ ὃὲ τοῦ ᾿Αβραάμ, ὡς ὑποδείξημεν: ἦν ὃὲ τρία, 

πατὴρ χαὶ ἐχλεχτὸς χαὶ ἠχοῦς. φαμὲν δὴ τὴν μὲν ἠχὼ τὸν προωφοριχὴν 
Ύ [έ - , - “2 3 , 

εἶναι λόγον --- τοῦ γὰρ ζῴου ἠχεῖον ὄργανόν ἐστι τὸ φωνητήριον ---ς 

τούτου ὃξ πατέρα τὸν νοῦν --- ἀπὸ τὰρ διανοίας ὥσπερ ἀπὸ πηγῆς 

τρέρεται τὸ τοῦ λόγου γᾶμα --ο.  ἐχλεχτὴν δὲ τὸν τοῦ σοφοῦ" ὦ τι γὰρ 
ὴ 3 Υ̓ ῃ 

ἄριστον. ἐν τούτῳ. χατὰ μὲν οὖν τοὺς προτέρους γαραχτῆρας ὃ φιλη- ἴ 

μαϑὴς χαὶ μετεωρολέσχης ἐσχιαγραφεῖτη. χατὰ ὃὲ τοὺς ἀρτίως ὑποτυ- 
,΄ ΄ , - "} μ 3 Φ.} -- ,» 3 Ύ . πωϑέντας ὁ φιλόσοφος, μᾶλλον δ᾽ ὁ σοφὸς ἐδηλοῦτο. μηχέτ᾽ οὖν ὄνο- 

μάτων ἀλλαγὴν ὑπολάβῃς χαρίζεσθαι τὸ ϑεῖον, ἀλλὰ διὰ συμβύλων ἠϑῶν 

ἐπανόρϑωσιν. τὸν γὰρ πραγματευόμενον τὰ περὶ φύσεως οὐρανοῦ πρό- 

τερόν, ὃν μαϑηματιχὸν ἔνιοι προσαγορεύουσιν, ἐπὶ τὴν μετουσίαν χαλέσας 

ἀρετῆς σοφὸν χαὶ ἀπέδειξε χαὶ ὠνόμασεν, ἐπιφημίσας τὸν μεταχαραχ- 

ϑέντα τρόπον, ὡς μὲν ἱβραῖοι εἴποιεν ἂν, ᾿Αβραάμ, ὡς δ᾽ ἂν “Ελληνες. 
᾿ Π “ - ΄ " , σε ΄ ι ᾿»"ς 

πατέρα ἐχλεχτὸν ἠχοῦς. τίνος γάρ, φησίν, ἕνεχα χορείας χαὶ περιύδους 

ἀστέρων ἐρευνᾷς χαὶ τοσοῦτον ἀπὸ γῆς ἄνω πρὸς αἰϑέρα πεπήδηχας; 

ἀρ᾽ ἵνα αὐτὸ μόνον τὰ ἐχεῖ περιεργάσῃ; χαὶ τίς ἐχ τῆς τοσαύτης περι- 

εργχίας γένοιτ᾽ ἂν ὠφέλεια: τίς χαϑαίρεσις ἡ)ονῆς; τίς ἐπιθυμίας ἀνα- 
, ΄ “᾿ ᾿ Ω ’ π-- -" " “ 

τροπή; τίς λύπης ἢ φόβου χατάλυσις; ποία παϑῶν, ἃ χλονεῖ χαὶ συγχεῖ 
4 τὴν ψυχήν, ἐχτομή; χαϑάπερ 1ὰρ δένδρων οὐδὲν ὄφελος, εἰ μὴ χαρπῶν 

: 

δύ 

ΟΚ 

09 

τὶ 

».) 

«- ι 

τ 

1 Ἄβραμ Β 4 ὑφ᾽ βογίρδι: ἀφ᾽ οοαά. ἀναγνῶμεν] ἀνοίγωμεν οοπὶ. Μδηρ,, ἀχριβώ- 
σωμεν (εἴ. Ἰπ. 14) νο} ἐρευνήσωμεν 6. στ. σοπίοῖο, γνῶμεν ὑοηϊ, (ὌΠ 8 πέρι οοὐμ. 

15 Ἄβραμ "ι΄ 10 ἠχοῦν ἐοπὶ. ἥαηρ. 920 ἐσχιογραφεῖτολ 29 ἵν᾽ Β τοιαύτης σοπίοἰο 

2 5η6. ε΄. Απιῦτοβ. ἀθ Αὔτὶ 1 4,21. 



1τὸ ΡΗΙΠΟΝΤΕΒ 

οἰστιχὰ γένοιτο, τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον οὐδὲ φυσιολογίας, εἰ μὴ μέλλοι 

τί χτῆτιν ἀρετῆς ἐνεγχεῖν᾽ ὃ τὰρ χαρπὸς αὐτῆς οὗτός ἐστι. διὸ χαὶ τῶν 

πάλα! τινὲς ἀγρῷ τὸν χατὰ φιλοσοφίαν ἀπειχάσαντες λόγον φυτοῖς μὲν 

ἐξωμοίωσαν τὸ φυσιχὴὸν μέρος, αἰμασιαῖς δὲ χαὶ περιβόλοις τὸ λογιχόν. 

χαρπῷ δὲ τὸ ἡϑιχόν, ὑπολαβόντες χαὶ τὰ ἐν χύχλῳ τείχη, φυλαχῆς ἔνεχα ὃ 

τοῦ χαρποῦ χατεσχευάσθα: πρὸς τῶν ἐχόντων χαὶ τὰ φυτὰ δεδηντουῦ- 

ὅ τῆσϑαι τενέσεως χαρποῦ χάριν. οὕτως οὖν ἔφασαν χαὶ ἐν φιλοσοφία " 

δεῖν τὴν τε φυσιχὴν χαὶ λογιχὴν πραγυατείαν ἐπὶ τὴν ἠϑιχὴν ἀνατέ- 
μη " - ᾿ ν ΄ ΄ - ᾿ ΄ . π᾿ . ᾿΄ 

ρεσϑα!, ἢ ϑελτιοῦται τὸ ἦϑος χτήσεως ὁμοῦ χαὶ χρήσεως ἀρετῆς ἐτιέ- 

τὸ ψενὴν. τοιαῦτα ἐδιδάχϑημεν περὶ τοῦ λόγῳ μὲν ἀετονομασϑέντος, ἔργῳ 10 

ὃὲ μεταβαλόντος ἀπὸ φουτιοληγίας πρὸς τὴν ἡθιχὴν φιλοσοφίαν χαὶ μετα- 

ναστάντης ἀπὸ τῆς περὶ τὸν χόσμον ϑεωρίας πρὸς τὴν τοῦ πεποηιηχότος 

ἐπιστήμην. ἐξ ἧς εὐσέβειαν, χτημάτων τὸ χάλλιστον, ἐχτήσατηο. (11.) 

τὰ δὲ περὶ τῆς τυναιχὺὸς αὐτοῦ Σάρας νῦν ἐροῦμεν. χαὶ τὰρ αὕτη ετο- “1 -.1 

νομαάζεται εἰς Σάρραν χατὰ τὴν τοῦ ἐνὸς στοιχείου πρύσϑεσιν τοῦ ῥῶ. 15 

τὰ μὲν οὖν ὀνόματα ταῦτα, τὰ δὲ τυγχάνοντα μηνυτέον" ἕρμηνεύεται 

18 Σάρα μὲν [ἀρχή μου, Σάρρα ὃὲ ἄρχουσα. τὸ μὲν οὖν πρότερον εἰδιχῆς ν. 90 Ν. 
, " ω « ᾿ } »ν - » “ῖ ᾿ ΠΩΣ ν 

σύμβολον ἀρετῆς ἐστι, τὸ δ᾽ ὕστερον τενιχῆς. ὅσῳ δὲ γένος εἴδους δια- 

φέρε: χατὰ τὸ ἔλαττον, τοσούτῳ τὸ δεύτερον ὄνουα τοῦ προτέρου" τὸ 

μὲν τὰρ εἴδης χαὶ βραχὺ χαὶ φϑαρτόν. τὸ δὲ γένος πολύ τε αὖ χαὶ 90 

19 ἄφϑαρτον. βούλεται δὲ ὁ ϑεὸς ἀντὶ μιχρῶν χαὶ φϑαρτῶν μεγάλα καὶ 
᾿ ᾿ ΄“- ". 5» “δον ».», νων Ὺ - . ΚΝ ἃ “-ιΣ 
ἀϑαάνατα χαρίζεσθαι, χαὶ ἐμπρεπὲς αὐτῷ τὸ ἔργον. ἢ, μὲν (γὰρ) ἐν τῷ 

σπουδαίῳ φρόνησις αὐτοῦ μόνου ἐστὶν ἀρχή, χαὶ οὐχ ἂν ἄμαρτοι ὁ ἔχων, 

εἰ λέγοι" ἀρχή μού ἐστιν ἢ, ἐν ἐμοὶ φρόνησις" ἢ, δὲ ταύτην τυπώσασα, 

ἢ, γενιχὴ φρύνησις, οὐχέτι τοῦ δεῖνός ἐστιν ἀρχή, ἀλλ᾽ αὐτὸ τοῦτο ἀρχή. 35 

80 τοιγαροῦν ἐχείνη ἀὲν ἢ ἐν εἴδει τῷ ἔχοντι συμφϑαρήσεται, ἢ; δὲ σφρα- 

δος τρόπον αὐτὴν τυπώσασα παντὸς ἀπηλλαγμένη ϑνητοῦ διατελέσει 

πρὺς αἰῶνα ἄφθαρτος. οὕτω χαὶ τῶν τεχνῶν αἱ μὲν ἐν εἴδει συναπόλ- 

λυνται τοῖς χτησαμένοις, γεωμέτραις, γραμματιχοῖς, μουσιχηῖς" αἱ δὲ 
» 

τενιχαὶ μένουσιν ἀνώλεϑοοι. πρησυπογράφει δὲ ἀναδιδάσχων ἐν ταὐτῷ. 30 

Ι δὴ Ναηρ.: δὲ οσοσά. οὐδὲ Ξετίρεῖ: οὐδὲν οοαά, ὃ ὑπολαβόντες Μαῃρ.: 
ἀπολαβόντες σοὐά. 14 ἐρευνῶμεν σοηϊοῖο αὕτη Οὐδη: αὐτὴ ἐοιὰ, 
18. γένους εἴδος σοπΐ. Μδηρ. (πο 5ἷς βοῦν, οἵἵδαν ἴῃ. 1 τὸ πρότερον ὄνομα τοῦ δευ- 

τέρου) 19 χατὰ τὸ ἔλαττον 506}, (Ὁδη τοῦ προτέρου ὄνομα 

22 γὰρ δα αΐ, οὖν ἀἀὰ. Μδηγ, 24. λέγοι βογίρβι: λέγει οί, 

3. 5ᾳ. Υ. ν0}, 1 δὰ ρ. 95,1. 14 5Ξ4η. εἴ, Αἰωῦτοξκ, 1. ες 4,31. 
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ὅτι χαὶ πᾶσα ἀρετὴ βασιλίς ἐστι χαὶ ἄρχουσα χαὶ ἣγεμονεύηυσα τῶν 

χατὰ τὸν βίον πραγμάτων. 

(12.) ᾿Αλλὰ χαὶ τὸν ᾿Ιαχὼβ μετονομάζεσϑαι συμβέβηχεν εἰς τὸν 81] 
᾿Ισραήλ, οὐχ ἀπὸ σχοποῦ. διὰ τί; ὅτι ὁ μὲν ᾿Ιαχὼβ πτερνιστής, ὁ δὲ 

5 ᾿Ισραὴλ ὁρῶν τὸν ϑεὸν χαλεῖται. πτερνιστοῦ μὲν οὖν ἔργον ἀσχοῦντος 

ἀρετὴν τὰς βάσεις τοῦ πάθους, αἷς ἐφίδρυται, χαὶ εἴ τι ὀχυρὸν χαὶ 

ἱδρυμένον ἐν αὐταῖς χινεῖν χαὶ σαλεύειν χαὶ ἀνατρέπειν --- ταῦτα δὲ οὐ 

δίχα ἀγωνίας ἀχονιτὶ φιλεῖ γίνεσθαι, ἀλλ ἐπειδάν τις τοὺς φρονήσεως 

ἄϑλους διαϑλῶν τυμνάζηταί τε τὰ τῆς ψυχῆς γυμνάσματα χαὶ πρὸς 

10 τοὺς ἀντιπάλους χαὶ τραχηλίζοντας αὐτὴν λογισμοὺς παλαίῃ ---, τοῦ δὲ 

τὸν ϑεὸν ὁρῶντος τὸ μὴ ἐχ τοῦ ἱεροῦ ἀγῶνος ἀστεφάνωτον ἐξελϑεῖν, 

ἀλλὰ τὰ ἐπὶ τῇ νίχῃ βραβεῖα ἄρασθαι. τίς δ᾽ ἄν εὐανθέστερος χαὶ ἐπι- 82 

τηδειότερος πλέχοιτο νιχηφόρῳ ψυχῇ στέφανος ἢ δι᾿ οὗ τὸν ὄντα δυνή- 
σεται ϑεωρεῖν ὀξυδερχῶς; χαλόν γε ἀσχητιχῇ ψυχῇ πρόχειται τὰ ἄϑλον, 

16 ἐνομματωϑῆναι πρὸς τὴν τοῦ μόνου ϑέας ἀξίου τηλαυγῇ χατανόησιν. 

(18.) ἄξιον δὲ ἀπορῆσαι, διὰ τί ὃ μὲν ᾿Αβραάμ, ἀφ᾽ οὔ μετωνομάσθη, 58 

τῆς αὐτῆς προσρήσεως ἀξιοῦται μηχέτι χαλούμενηος ὀνόματι τῷ προτέρῳ, 

᾿Ιαχὼβ προσρηϑεὶς ᾿Ισραὴλ οὐδὲν ἧττον αὖϑις πάλιν ᾿Ιαχὼβ ἐπὶ 
, 

ὁ ἢ (5. 

Ρ. 91 Μ. πλέον ὀνομάζεται. [ λεχτέον οὖν ὅτι χαὶ ταῦτα χαραχτῆρές εἰσιν, οἷς ἢ 
20 διδαχτιχὴ τῆς ἀσχητιχῆς ἀρετῆς διαφέρει. ὁ μὲν γὰρ διδασχαλία βελτιω- 84 

ϑείς, εὐμοίρου λαχὼν φύσεως, ἣ περιποιεῖ τὸ ἄληστον αὐτῷ διὰ συνεργοῦ 

μνήμης, μονῇ χρῆται, ὧν ἔμαϑεν ἀπρὶξ ἐπειλημυένος χαὶ βεβαίως περι- 

ἐχόμενος" ὁ δ᾽ ἀσχητὴς ἐπειδὰν γυμνάσηται συντόνως, διαπνεῖ πάλιν 

χαὶ ὑπανίεται, συλλεγόμενος χαὶ ἀναχτώμενος τὴν ἐχ τοῦ πονεῖν τεϑρυμ- 

390 μένην δύναμιν, χαϑάπερ χαὶ οἱ τὰ σώματα ἀλειφόμενοι" χαὶ γὰρ οὗτοι 

περὶ τὴν ἄσχησιν χαμόντες, ὡς μὴ χατὰ τὸ παντελὲς αὐτοῖς ἀπορραγεῖεν 

αἱ δυνάμεις διὰ τὸ σφοδρὸν χαὶ σύντονον τῆς ἀϑλήσεως, ἔλαιον ἐπιχέ- 

ουσιν, εἶν᾽ ὁ μὲν διδαχϑεὶς ἀϑανάτιρ χρώμενος ὑποβολεῖ τὴν ὠφέλειαν 85 

ἔναυλον χαὶ ἀϑάνατον ἴσχει, μὴ τρεπόμενος" ὁ δ᾽ ἀσχητὴς χαὶ τὸ ἑχού- 

80 σιὴν ἔχων αὐτὸ μόνον χαὶ τοῦτο τυμνάζων χαὶ συγχροτῶν, ἵνα τὸ οἰχεῖον 

4. ὅτι οχ Οοἴ5). 43 Μϑηρ.: οἵ. ΑΒ θ. {τὸ τὰς σοπίοῖο ἃἰἰοτγιι ἢ) χαὶ 

οἵη, Β ὀχυρῶς {οπι. καὶ) νο} ὀχυρὸν καὶ {βεβαίως) σοῃίοΐο 8 ἀχονιτὶ 

Μδηρ.: ἀπονητὶ οοαι. 13 χαὶ Α: ἢ Β 11 ταύτης τῆς σοῃίοῖο 

τῆς αὐτῆς (ἀεὶ οὐπΐ. Οομη 19. πλεῖον Ἄοοάά. 90 διδαχτιχὴ Β: διδαχτὴ 
ἀσχητῆς ἐσοηΐ. Μδηρ, 22 μονῇ βογίρβὶ: μόνη οοὐά, ἐνειλημμένος σοηϊοῖο 

234. ὑπανίσται 1", ὑπανίσταται σοπί. Μαηρ. 24, 25 τεϑρυμμένην Βοτίρδῖ: τετρυμ- 

μένην ο064., τετρυμένην Μαῃρ. 28 ὑποβολεῖ ἴῃ ὑποβολῇ ὁοοττ. αὶ 29. αι. 

χαὶ Υἱά, 860]. 



112 ΡΗΙΠΟΝΤΞΕ 

πάθης τῷ γενητῷ χαταβάλῃ. χἂν τελειωθῇ, χαμὼν πρὸς τὸ ἀρχαῖον 

δὺ ἐπάνεισι γένος, τλητιχώτερος μὲν γὰρ οὗτος, εὐτυχέστερος δ᾽ ἐχεῖνος" 

ὁ μὲν γὰρ χρῆται διδασχάλῳ ἑτέρῳ, ὃ δ᾽ ἐξ ξαυτοῦ ζητεῖ τε καὶ σχέ- 

πτεται χαὶ πολυπραγμονεῖ, μετὰ σπουδῆς ἐρευνῶν τὰ φύσεως, ἀδιχστάτῳ 

871 χρώμενος χαὶ συνεχεῖ πόνῳ. διὰ τοῦτο τὸν μὲν ᾿Αβραάμ, ἐπειδὴ μένειν ὃ 

ἔμελλεν ἐν ὁμοίῳ, μετωνόμασεν ὁ ἄτρεπτος ϑεύς, ἵν᾽ ὑπὸ τοῦ ἑστῶτος 

χαὶ χατὰ τὰ αὐτὰ χαὶ ὡσαύτως ἔχοντος τὸ μέλλον στήσεσθαι παγίως 

ἰδρυϑῇ, τὸν δὲ ᾿Ιαχὼβ ἄγγελος ὑπηρέτης τοῦ ϑεοῦ, λόγος. ἵν᾿ ὁμηλο- 

Ἰηϑῇ μηδὲν εἶναι τῶν μετὰ τὸ ὃν ἀχλινοῦς χαὶ ἀρρεποῦς αἴτιον βεβαιό- 

τητος, ἀλλ᾽ ἁρμονίας τῆς ὡς ἐν ὀργάνῳ μουσιχῷ περιεχούσης ἐπιτάσεις 10 

χαὶ ἀνέσεις φθόγγων πρὸς τὴν τοῦ μέλους ἔντεχνον χρᾶσιν. 

88 (14.) ᾿Αλλὰ τριῶν ὄντων τοῦ γένηυς ἀρχηγετῶν, οἱ μὲν ἄχροι 

μετωνομάσθησαν, ᾿Αβραΐῳ, τε χαὶ ᾿Ιαχώβ, ὁ δὲ μέσος ᾿Ισαὰχ τῆς αὐτῆς 

ἔλαχεν εἰς ἀεὶ προσρήσεως. διὰ τί; ὅτι ἢ μὲν διδαχτιχὴ ἀρετὴ χαὶ ἀσχη- 

τιχὴ δέχονται τὰ πρὸς βελτίωσιν --- ἐφίεται γὰρ δὴ ὃ μὲν διδασχύμενης 15 

ἐπιστήμης ὧν ἀγνοεῖ, ὁ δὲ ἀσχήσει γρώμενης στεφάνων χαὶ τῶν προ- 

χειμένων ἀἄϑλων φιλοπόνῳ χαὶ φιλοθϑεάμονι Ψυχὴ ---. τὸ δ᾽ αὐτοδίδαχτον 

χαὶ αὐτομαθὲς γένος, ἅτε φύσει υᾶλλον ἢ ἐπιτηδεύσει συνιστάμενον, ἐξ 
. 

ἀργῆς ἴσην χαὶ τέλειον χαὶ ἄρτιον ἠνέχϑη. [μηδενὸς ἐνδέοντος τῶν εἰς ν. 599 ΜΝ. 

89 πλήρωσιν ἀριϑμοηῦ, ἀλλ᾽ οὐχ ὁ τῶν τοῦ σώματος ἐπιτηδείων προστάτης 90 

᾿Ιωσήφ' ἀλλάττει γὰρ τοὔνομα, ονθομφανὴχ ὑπὸ τοῦ τῆς χώρας βασι- 

λέως ἐπιχληϑείς (ἄδη. 41,4). ὃν δὲ λόγον ἔχε: χαὶ ταῦτα. υμηνυτέον. 

᾿Ιωσὴφ ἑρμηνεύεται πρόσϑεμα' προσϑήχη δ᾽ ἐστὶ τῶν φύσει τὰ ϑέσει, 

χρυσός, ἄργυρος, χτήματα, πρόσοδοι, οἰχετῶν ϑεραπεῖαι, χειμιηλίων χαὶ 

ἐπίπλων χαὶ τῆς ἄλλης περιουσίας ἄφθονοι ὗλαι, τῶν ἡδονῆς ποιητιχῶν 525 

90 ἀμήχανοι τὸ πλῆϑος παρασχευαί. ὧν τὸν ποριστὴν χαὶ ἐπιμελητὴν 

᾿Ιωσὴφ ὀνόματι εὐθυθήλῳ χαλεῖσθαι συμβέβηχε πρύόσϑεμα, ἐπεὶ τῶν 

ἔξωϑεν ἐπεισοδιαζομένων χαὶ πρωστιϑεμένων τοῖς χατὰ φύσιν προστασίαν 

ανῆπται. μαρτυροῦσι δ᾽ οἵ χρησμοὶ δηλοῦντες ὅτι τὰς τροφὰς τῆς σω- 

ματιχῆς χώρας ἁπάσης, Αἰγύπτου, ϑησαυρισάμενος ἐσιτάρχει ((6η. 41. 80 

91. 48). (1Ὁ.) τοιοῦτος μέν τις ὁ ᾿Ιωσὴφ ἐχ τῶν γνωρισμάτων Ἰνω- 
᾿ ρίζεται’ ὁ δὲ Ἡονθϑομφανὴχ ποῖός ἐστι, ϑεασώμεϑα. ἑρμηνεύεται οὖν 

- 

1 γεννητῷῶ οοὐε.. χαταβάλῃ Ξοτρβὶ: μεταβάλη εσὐάἐ, 2 γὰρ] ἄρ᾽ ἐοπΐ. Μδηρ. 

ὃ χρώμενα ὐλθαυμ, 13 {τῶν τοῦ ἐομοϊο 11 εἰσαεὶ εὐὐά, διδαχτιχὴ 

βογιρβὶ (εἴς, 8 80}: διδαχτὴ ΡῈ 14. 10 ἀσχητὴ Μαησ., (ἢ) ἀσχητιχὴ δοπίοῖο 

19) ὅσιον ὁοηϊ. Μαπέ. ἐνδέον ὁοηϊ, Μδηρ. 20. οὐχ (οὕτως) σοῃίοῖο 24. ϑε- 

ραπεία 1}, ἴογι, τϑοίο 
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ἐν ἀποχρίσει στόμα χρῖνον. οἴεται γὰρ πᾶς ἄφρων τὸν πολυχρήματον 

χαὶ περιρρεόμενον ταῖς ἐχτὸς οὐσίαις εὐθὺς εἶναι χαὶ εὐλόγιστον, ἱχανὸν 

μὲν πρὸς ἃ ἄν πύϑηταί τις ἀποχρίνασϑαι, ἱχανὸν δὲ χαὶ δι᾿ ἑαυτοῦ 

Ἰνώμας εἰσηγήσασθαι συμφερούσας, χαὶ συνόλως τὸ φρόνιμον ἐν τῷ 

τυχηρῷ τίϑεται, δέον ἔμπαλιν τὸ τυχηρὸν ἐν τῷ φρονίμῳ: ἄξιον γὰρ ων 

τὸ ἄστατον ὑπὸ τοῦ ἑστῶτος ἡνιοχεῖσϑαι. χαὶ μὴν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ 9. 

τὸν δὁμηγάστριον ὁ μὲν πατὴρ Βενιαμίν, ἢ δὲ μήτηρ υἱὸν ὀδύνης προς- 

αγορεύει (ἄφη. 88,18), φυσικώτατα- μεταληφϑεὶς γὰρ ὁ [Βενιαμίν ἐστιν 

υἱὸς ἡμερῶν. ἡμέρα ὃὲ τῷ ἀφ᾽ ἡλίου αἰσθητῷ φωτὶ χαταλάμπεται, 

10 τούτῳ δὲ τὴν χενὴν δόξαν ἐξομοιοῦμεν. ἔχει 1άρ τινα λαμπρότητα 98 

αἰσϑητὴν ἐν τοῖς παρὰ τῶν πολλῶν χαὶ ἀγελαίων ἐπαίνοις, ἐν τοῖς γρα- 

φομένοις ψηφίσμασιν, ἐν ταῖς ἀνδριάντων χαὶ εἰχύνων ἀναϑέσεσιν, ἐν 

πορφύραις χαὶ στεφάνοις χρυσοῖς, ἐν ἅρμασι χαὶ τεϑρίπποις χαὶ παρα- 

πομπαῖς ὄχλων. ὁ τούτων οὖν ζηλωτὴς εἰχότως υἱὸς ἡμερῶν, αἰσϑητοῦ 

». 293 Μ. φέγγους χαὶ τῆς περὶ τὴν [χενὴν δύξαν λαμπρότητος, ὠνομάσϑη. τοῦτο 94 

16 ὁ πρεσβύτερος λόγος χαὶ πατὴρ ὄντως εὐϑυβόλον καὶ χύριον ὄνομα αὐτῷ 

τίθεται, ἢ δὲ παϑοῦσα ψυχὴ τὸ ᾧ πέπονθεν ἁρμόττον" ὀδύνης γὰρ υἱὸν ' 
χαλεῖ. διὰ τί; ὅτι οἱ ἐν ταῖς χεναῖς φερόμενοι δόξαις ὑπολαμβάνονται 

μὲν εὐδαιμονεῖν, πρὸς ἀλήϑειαν δὲ καχοδαιμονοῦσι. τὰ γὰρ ἀντιπνέοντα 90 

80 πολλά, βασχανία, φϑόνοι, συνεχεῖς ἔριδες, φιλονειχίαι ἀχατάλλαχτοι μέχρι 

ϑανάτου, δυσμένειαι παισὶ παίδων χατὰ διαδοχὰς παραδιδόμεναι. χλῆρος 

οὐ χτητός. ἀναγχαίως οὖν ὁ ϑεοφραάδμων ἐν αὐταῖς ὠδῖσιν ἀποϑνῃ- 90 

σχηυσαν, ἣ τίχτει χενοδοξίαν, παρέστησεν. ,ἀπέθϑανε“ 1Χ0 φησι τ Ραχὴλ 

δυστηοχήσασα“ (θη. 32,10. 19), ἐπειδὴ τῷ ὄντι ψυχῆς ἐστι ϑανατος 

35 δήξης αἰσθητῆς χαὶ χενῆς σπορά τε χαὶ Ἰέννησις. 

(16.) Τί δ᾽; οἵ τοῦ ̓ Ιωσὴφ παῖδες, ᾿Εφραΐμ τε χαὶ Μανασσῆς, οὐ 97 

πάνυ φυσιχῶς ἐξωμοιοῦντο δυσὶ τοῖς πρεσβυτάτοις υἱοῖς τοῦ ᾿Ιαχώβ, 

Ῥουβὴν τε χαὶ Συμεών; λέγει γάρ. ..οἱ δύο υἱοί σου, οἱ γενόμενοι ἐν 

Αἰγύπτῳ πρὸ τοῦ με ἐλθεῖν εἰς Αἴγυπτον, ἐμοί εἰσιν’ ᾿φραῖμ χαὶ 
80 λίανασσῃς ὡς ᾿ Ῥουβὴν χαὶ Συμεὼν ἔσονταί μοι“ (θη. 48,5). τίνα 

Ι ἐν ἀποχρύψει στόμα ἀποχρινόμενον σοπὶ. Μδης. 2. οὐσίαις] ὅλαις οσοηΐϊ. Μαηρ. 
ἡ φρόνημα Β 8 μεταληφϑῆς 11 παρὰ Β": περὶ (Ὁ ι1 τῷ 
ἢ ςξοπὶ, δίδηνσ, ᾧ] ὃ Β 18 φυρόμενοι οοηΐ. Μδαηρ., ἰογί. τϑοῖο: νι ὍΘ 5 

τοῦ, αν. ποῖ, ἃ 234 90. βασκανίαι σοηϊοῖο μέχρις ἡ 232. οὐχ 
εὐχτός εοπὶ. Μαγκίαπεὶ, ἄχληρος σοπίοίο 29 ἣ ΒΡ: ἣν ΑΒ 20 δύξης αὖ 

ϑνητῆς τε χαὶ οοηΐ. Μαηρ. 20 Ιωσὴφ ἴῃ τας, Β Εὐφραΐμ ΒΕ οὐ 
οῃ. Β 21 ἑξομοιοῦντο 28 “Ρουβήν βεγίρεῖ: “Ρουβίμ οοαά,, ἰΐθη 

"0, 80. 114,1} 9 με ΒΞ: μὴ ΑΒ! 80 Μανασσῆ Α 
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98 οὖν τρόπον οἱ δύο τοῖς δυσὶν ἐφαρμόζονται, ϑεασώμεϑα. “Ρουβὴν μὲν 

σύμβολον εὐφυΐας ἐστίν --- ἑρμηνεύεται γὰρ ὁρῶν υἱός, ἐπειδὴ πᾶς ὁ 

εὐθιξίχλ χαὶ εὐφυΐα χρώμενος δρατιχός ---, ᾿Εφραῖμ δέ, ὡς πολλάχις 

εἴπομεν ἐν ἑτέροις, μνήμης --- μεταληφθεὶς γάρ ἐστι χαρποφορία, χαρπὸς 

δὲ ψυχῆς ἄριστος ἢ μνήμη --τ᾿ συγγενὲς δὲ οὐδὲν ἕτερον οὕτως [τῷ] 

99 ἑτέρῳ, ὡς εὐφυεῖ τὸ μεμνῆσθαι. πάλιν ὃ Συμεὼν ὄνομα μαϑήσεως 

χαὶ διδασχαλίας ἐστίν --- εἰσαχοὴ γὰρ ἑρμηνεύεται ---. μανθάνοντος δ᾽ 

ἴδιον ἀχούειν τε χαὶ προσέχειν τοῖς λεγομένοις. ὁ δὲ Μανασσῆς ἄνα- 

100 μνήσεως σύμβολον: χαλεῖται γὰρ ἐχ λήϑης. τῷ δ᾽ ἐχ λήϑης ἔξω 

προϊόντι συμβαίνει χατὰ τὸ ἀναγχαῖον ἀναμιυνύσχεσϑαι" μαϑήσεως δὲ 

ἀνάμνησις οἰχεῖον. πολλάχις Ἰὰρ τοῦ μανθάνοντος ἀπορρεῖ τὰ ϑεωρή- 

ματα μὴ δυναμένου δι᾽ ἀσθένειαν χρατεῖν χαὶ πάλιν ἐξ ἀρχῆς ὑπανα- 

πλεῖ. τὸ μὲν οὖν τῆς ἀπορροῆς παάϑος ὀνομάζεται λήϑη. τὸ δὲ τῆς 

101 παλιρροίας ἀνάμνησις. ἀρ᾽ οὐ προσφυῶς εὐφυΐα μὲν [ἢ] υνήμη, μα- 

ϑήσει δὲ ἀνάμνησις ἐφαρμόζεται; καὶ μὴν ὃν λόγον ἔχει Συμεὼν πρὸς 

“Ῥουβήν, τὸ δ᾽ ἐστὶ μάϑησις πρὸς φύσιν, τοῦτον ἔχει λόγον Μανασσῆς 

102) πρὸς ᾿Εφραΐμ, τὸ δ᾽ ἐστὶ πρὸς μνήμην ἀνάμνησις. ὡς γὰρ τὸ εὐφυὲς 

ἄμεινηον τοῦ μανθάνοντος --- τὸ μὲν γὰρ ἔοιχεν ὁράσει, τὸ δὲ ἀχοῇ" 

ἀχοὴ δὲ ὁράσεως τὰ δεύτερα φέρεται ---, οὕτω τὸ μνημηνιχὸν τοῦ 

ἀναμιμνῃσχημένου πανταχοῦ χρεῖττον, ὅτι τὸ μὲν λήϑη, χέχραται, τὸ δὲ 

ἀμιγὲς χαὶ ἄχρατον ἐξ ἀρχῆς ἄχρι τέλους διαμένει. 

103 (11.) Καὶ μὴν τόν 1: τοῦ ἀρχιπρηφήτου πενθερὸν τοτὲ μὲν Ἰοθὸρ 

τοτὲ δὲ ᾿Ραγουὴλ οἵ χρησμοὶ χαλοῦσιν: Ἰοθὸρ μέν, ὅταν τῦφος εὐημερῇ᾽ 

μεταληφϑεὶς γάρ ἐστι περισσός, περιττὸν δὲ ἀψευδεῖ βίῳ τῦφος, γέλωτα 

μὲν τὰ ἴσα χαὶ ἀναγχαῖα τῷ βίῳ τιϑέμενος, τὰ δὲ πλεονεξίας ἄνισα 

104 σεμνύνων. οὗτος χαὶ ἀνθρώπεια ϑείων χαὶ ἔϑη νόμων χαὶ βέβηλα ἱερῶν 

χαὶ ϑνητὰ ἀϑανάτων χαὶ συνόλως τὸ δοχεῖν τοῦ εἶναι προτιμᾷ. χαὶ 

ἐπιτολμήσας αὐτοχέλευστος εἰς τὴν τοῦ συμβούλου παρέρχεται τάξιν, 

ὑφηγούμενος τῷ σοφῷ [μὴ] ἀναδιδάσχειν ἃ μόνα μανϑανειν ἄξιον, τὰ 

προστάγματα τοῦ ϑεοῦ χαὶ τὸν νόμον“ (Εχοί. 18,20), ἀλλὰ (μὴ) τὰ 

πρὸς ἀλλήλους ἀνθρώπων συμβόλαια, τῆς ἀχοινωνήτου σχεδὸν αἴτια 

χοινωνίας. χαὶ ὁ μέγας πάντα πειϑαρχεῖ, νομίσας ἁρμόττον εἶναι μιχροῖς 

ὃ τῷ βοοϊιδὶ, τῷ ροβὶ ὡς νἱἶ, αὐά, ἢ σύμβολόν ἐστι" οὕτω γὰρ χαλεῖται Νίδηῃρ. 

τ 

Ρ. 594 ΜΝ. 

2 

δ᾽ κ, 4. Β 12. 10 ὑπαναπολεῖ ὁοπΐ. ἤορβοῖ., ἐπαναπολεῖ εοπὶ. Μαηρ. 14 ἡ 50- 

οἸ δὶ 10 “Ρουβὶμ εοὐά, τόδε (τὸν) λόγον ὁοπίοϊο 13 δευτερεῖα 

Οππίαθτ. (Ὁ}}. 5... Ὑ τῖπ, (ΜΝ 8ππᾳ.), ἴον". σοῖο 24 ἀπλανεῖ οοηΐ. Μίαηρ. ὃ ἐχαὺ 

ἄνισα οοηὶ, Μδηγ,. 29. μὴ 86ὲ]. Μαηνγ, 40. μὴ δά, Μδην, (ν. Τ Χ Χ)ὺ 



ΠῈ ΜΟΤΑΤΙΟΝΕ ΝΟΜΙΝΙΓΜ 1τῦ 

μὲν τὰ μιχρά, μεγάλοις δὲ τὰ μεγάλα δίχαια τίϑεσθαι (1014, 32..24). 

μεταβαλὼν δὲ πολλάχις ὁ δοχησίσοφηος οὗτος χαὶ μεταβὰς ἀπὸ τῶν 10 

ϑρεμμάτων, ἃ δὴ τυφλὸς ἔλαχεν ἡνιοχεῖν, ἀναζητήσας τὴν θείαν ἀγέλην 

μέρος οὐ μεμπτὸν αὐτῆς γίνεται, ϑαυμάσας τῆς φύσεως τὸν ἀγελάρχην 

5. χαὶ τῆς ἐπιστασίας ἀγάμενος, ἧ χρῆται πρὸς τὴν τῶν ἑαυτοῦ ϑρεμ- 

μάτων ἐπιμέλειαν: ἑρμηνεύεται Ἰὰρ Ῥαγουὴλ (Εχοά. 2, 18) ποιμασία 

ϑεοῦ. (18.) τὸ μὲν χεφαάλαιον εἴρηται, τὰς ὃὲ πίστεις ὑφηγήσεται. 100 

πρῶτον μὲν ϑεραπευτὴν αὐτὸν χρίσεως καὶ δίχης εἰσηγεῖται" ἢ γὰρ 

προσηγορία τῆς Μαδιὰμ μεταληφϑεῖσα ἐχ χρίσεως ὀνομάζεται. διττὸν 

ι0 δὲ τοῦτο. δηλοῖ γὰρ τὸ μὲν ἔχχρισιν χαὶ ἀπόχρισιν, ἣ χαὶ τοῖς ἀγω- 

νισταῖς χατὰ τοὺς ἱεροὺς ἀγῶνας λεγομένους εἴωϑε συμβαίνειν. μυρίοι 

τὰρ ἀνεπιτήδειοι φανέντες ἤδη πρὸς τῶν αἀϑλοϑετῶν ἐξεχρίθϑησαν. 

οὗτοι [τε] τελεταῖς ἀνιέροις ταῖς Βεελφεγὼρ τελεσϑέντες (Να. 230,3) 101 

Ν. χαὶ τὰ τοῦ σώματος στόμια πάντα εὐρύναντες πρὸς τὴν τῶν ἔξωϑεν 

15 ἐπιχεομένων ῥευμάτων ὑποδοχὴν --- ἑρμηνεύεται γὰρ Βεελφεγὼρ ἀνω- 

τέρω στόμα δέρματος --- χατέχλυσαν τὸν ἡγεμόνα νοῦν χαὶ ἀφεῖσαν 
᾿ κ ν ᾿ "»} ᾿ ᾿ , “ - 

εἰς βυϑὸν ἔσχατον, ὡς μηδ᾽ ἀνανήξασϑαι μηδὲ μιχρὸν ὅσον δυνηϑῆναι 
, Ὁ “- ν Ω͂ ΜῈ ΄ ᾿ [η ᾿ -- “- 

ἀνασχεῖν: χαὶ τοῦτο ἔπαϑεν, ἕως ὁ εἰρηνικὸς χαὶ ἱερεὺς τοῦ ϑεοῦ 108 

(014. 12. 18) τρανός, Φινεές, ὑπέρμαχος αὐτοχέλευστος ἦλϑε, φύσει 
“Ἄ ᾿ - - ΄ ν ͵ 

0 μισηπόνηρος ὧν χαὶ ζήλῳ τῶν χαλῶν χατεσχημένος" ᾧ σειρομάστην 

λαβόντι, τὸ δ᾽ ἐστὶν ἠχονημένον χαὶ ὀξὺν λόγον, μαστεύειν χαὶ ἀναζη- 

τεῖν ἔχαστα ἰχανόν, ἐξεγένετο μὴ φεναχισϑῆναι, ῥώμῃ ὃὲ χαρτερᾷ χρη- 
᾿ -- -- ᾿ -- ΄ Γ , ᾿Ξ " ᾿ -- Γ ἃ 

σαμένῳ χαταχεντῆσαι διὰ τῆς μήτρας τὸ πάϑος (14. 1.8), ἵνα μηδὲν 

ἔτι χαχὸν ϑεήλατον τίχτῃ. πρὸς τούτου: χαὶ ὃ μέγιστος ἐνίσταται 109 

ἢ τῷ ὁδρατιχῷ γένει πόλεμος. ἐν ᾧ τῶν διαγωνισαμένων διεφώνησεν 

οὐδείς“ (Νυπ. 31,49). ἀλλ ἄτρωτος χαὶ σῴος ἐπανῆλϑε, τοῖς νιχητης 

ρίοις ἀναδούμενος στεφάνοις. (19.) ἕν μὲν δὴ τοῦτο ἐχ τῆς Μαδιὰμ 110 

ἐδηλοῦτο" ἕτερον δὲ τὸ χριτιχὸν χαὶ διχαστιχὸν εἰδος, ὃ χαὶ χατ᾽ ἐπι- 

ταμίαν οἰχειοῦται γένει τῷ πρηφητιχῷ,. τῷ ἱερεῖ“, φησὶν οὖν, τῆς 

80 χρίσεως χαὶ τῆς δίχης ,εἰσὶν ἑπτὰ θυγατέρες“ (ἔχοι. 2,10), συμβολι- 

χῶς αἱ τοῦ ἀλόγου δυνάμεις, γονή τΞ χαὶ φωνὴ χαὶ πέντε αἰσθήσεις, 

ὃ. ϑρεμμάτων Μαηπρ.: σχημάτων σοι α. ἰ ὑφηγήσεται (αὐτὸς Μωυσῆς) σοπίοῖο ὃ ἐχ- 
κρίσεως "ὶ 12. τε β8θο] υβὶ τελετὰς ἀνιέρους τὰς σουίοϊο 14. στόμια Βεγρ5ὶ: 

στόματα εοεά, ἄνωϑεν οοπὶ. Μαηνσ, 10 ἀφεῖσαν (ν6}] ἠφάνισαν 7) βοτγίρ5᾽: ἑπήεσαν 

ἐοαἀ,, ἐπίεσαν ἐοπὶ. Μδηρ,, ἔπεμψαν οοηϊ], ΟΠ ἢ 18 ἀνακῦψαι οοπὶ. Μδηρ, 

19. τρανὸς} ϑεραπευτὴς εοηΐ. δην,, τρανὸς (λόγος) ἐοπίοϊο, 5θα ἰοτὶ. πγαΐογ ἰδσῦπ 5ί8- 

[ΠῚ ΤΠ ΠῚ 30 χατεσχημένος Ἠοοδεῖι: χατισχημένος ὁοοὐε, 30 σῶος {πᾶς οσοῃΐ. 

Μαηρ. 28 χριτιχὸν Μδηῃρ.: χρεῖττον οσοὐά. 0 ἦσαν ὁχ Τ|ΧΧ δοηΐ. Μίδηρ, 
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11 ποιμαίνουσαι τὰ πρόβατα τοῦ πατρύς. διὰ γὰρ τῶν ἑπτὰ δυνάμεων 

τούτων αἵ προβάσεις χαὶ παραυξήσεις τοῦ πατρὸς νηοῦ ταῖς ἐγγινομέναις 

χαταλήψεσι συνίστανται. παραγενόμεναι δ᾽ ἐπὶ τὰ οἰχεῖα ἔχάστη, χρώ- 
3 "» 

ματα μὲν χαὶ σχήματα ὅρασις, φωνὰς δὲ ἀχοή, ἀτμοὺς δὲ ὄσφρησις, 
ὧν χυλοὺς δὲ γεῦσις χαὶ αἱ ἄλλαι πρὸς τὰ ἁρμόττοντα ἑαυταῖς.  ἀντλοῦσι“ 

τρόπον τινὰ τὰ ἐχτὸς αἰσϑητά, «ἕως ἄν πληρώσωσι τὰς τῆς ψυχῆς 

ὄξξαμενάς, ἐξ ὧν ποτίζουσι τὰ πρόβατα τοῦ πατρός“ (1014.). τὴν χαϑα- 

ρωτάτην λέγω τοῦ λογισμοῦ ποίμνην, ἀσφάλειαν χαὶ χόσμον περιφέ- 

"12. ρουσαν ἐν ταὐτῷ. παραγενόμενοι δ᾽ οἱ φϑόνου χαὶ βασχανίας ἑταῖροι, 

πονηρᾶς ἀγέλης ἡγεμόνες, ἐλαύνουσιν αὐτὰς τῆς χατὰ φύσιν χρήσεως 10 

(ἰδ1ὰ. 11). αἱ μὲν γὰρ τὰ ἐχτὸς ἄγουσιν εἴσω πρὸς οἷα διχαστὴν χαὶ 

118 βασιλέα τὸν νοῦν, ἵν᾽ ἄρχοντι χρώμεναι τῷ βελτίστῳ χατορϑῶσιν" οἱ 

δ᾽ ἀντιχάϑηνται διώχοντες χαὶ τἀναντία παραγγέλλοντες, ἔξω τὸν νοῦν 
» ΕΝ 

ἐπισπᾶσϑαι χαὶ ἀγώγιμα παραδιδόναι τὰ φαινόμενα, μέχρις. ἀναστὰς“ 

1 ὃ τέως ἠρεμεῖν τρόπος δοχῶν φιλάρετος χαὶ ἐπιϑειάσας, ὄνομα δίωυσῆς, ρ. 890 Ν. 

ὑπερασπίσει χαὶ οῥύσεται αὐτὰς“ τῶν χατεχόντων, ποτίμοις λόγοις 16 

14 ϑρέψας τὴν τοῦ πατρὸς ποίμνην (1014.}», ἐχφυγοῦσαι δὲ τὴν ἐπίϑεσιν 

τῶν διανοίας μὲν ἐχϑρῶν, τὰ δὲ περίχλπτα ὥσπερ ἐν τραγῳδίᾳ μόνα 

ἐζηλωχότων οὐχέτι πρὸς Ἰοϑόρ, ἀλλὰ ποὸς Ραγουὴλ ἀφιχνοῦνται (ἸὈϊὰ. 

11. 18). χαταλελοίπασι μὲν γὰρ τὴν πρὸς τῦφον συγγένειαν, ὠχείωνται 20 

δὲ ἀγωγῇ νομίμῳ, μοῖρα τῆς ἱερᾶς ἀγέλης ἀξιώσασαι Ὑενέσϑαι, ἧς ὃ 

ϑεῖος ἀφηγεῖται λόγος, ὡς δηλοῖ τοὔνομα" ποιμασία 1άρ ἐστι ϑεοῦ. 

"5 (20.) ποίμνης δ᾽ ἐπιμελουμένου τῆς ἰδίας, ἐξ ἑτοίμου ἀγαϑὰ πάρεστιν 

αϑρόα τοῖς πειϑαρχοῦσι χαὶ μὴ ἀφηνιάζουσι τῶν ϑρεμμάτων. ἄδεται 

δὲ χαὶ ἐν ὕμνοις ἄσμα τοιοῦτον. οχύριος ποιμαίνει με, χαὶ οὐδέν μΞ 25 

"ὺ ὑστερήσει“ (Ρβ81. 22. 1). πεύσεται οὖν εἰχύτως ὁ ποιμένι (χαὶ 

βασιλεῖ χρώμενος τῷ ϑείῳ λόγῳ νοῦς τῶν ἑπτὰ ϑυγατέρων αὐτοῦ" διὰ 

τί συντείνασαι μετὰ πολλοῦ τάχους τήμερον ἀφῖχἣε (Εχοᾷ, 2, 18); 

πρότερον γὰρ ὅτ᾽ ἐνετυγχάνετε τοῖς αἰσθητοῖς, μαχρὸν χρόνον ἔξω δια- 

τρίβουσα! μόλις ἐπανήειτε δελεαζύμεναι πρὸς αὐτῶν: νυνὶ δ᾽ οὐχ οἶδ᾽ 830 

"1 ὅ τι παϑοῦσαι συντόνως παρὰ τὸ εἰωθὸς ἐπανήχετε. φήσουσιν οὖν, ὅτι 

1 ποτίζουσι Μαπρ.: πίνουσι σοὐά, 9. αὐτῷ μοῦ ογγογοπὶ Μαῃρ, 11 χαὶ 

οἷ, αὶ 13 ἔξω Μδησ.: ἐξὸν σοι, ἐξ ὧν σοηϊ. οἱ ροβὶ ἀγώγιμα δα}. αἰσϑήσει Ματκ- 

ἰαπά 14. ἀγώγιμον παραδιδόναι τοῖς φαινομένοις (πρὸς τὰ φαινόμενα (ὍΝ ἢ) σοπϊοῖο 

ποιμαινόμενα Μδῃρ. 18 Μωσῆς εοὐα, 10 ὑπερασπιεῖ ἐοπίοῖο αὐτὰς βοτίρεὶ: 

αὐτὰ εοὐά. χατατρεχόντων σοπὶ. δίαῃρ, 21 ἀξιωϑεῖσαι ἐοπὶ. Μδην. 

Ὁ {τούτου) τῆς ὁσσῃίοῖο 20 πεύσεται Μδημ, : πευστέον ἑοοσί. χαὶ ἀὐαϊα! 

91 συντόνως Μαηρ.: συντόμως οοσά. 
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οὐχ αὐταὶ γεγόνασιν αἴτιαι τοῦ τὸν δίαυλον ἐπὶ τὰ αἰσϑητὰ χαὶ ἀπὸ 

τῶν αἰσϑητῶν ἀπνευστὶ χαὶ μετὰ πολλῆς ῥύμης δραμεῖν, ἀλλ᾽ ὃ ῥυσᾶ- 

μενος αὐτὰς ἄνθρωπος ἀπὸ τῶν τῆς ἀγρίας ἀγέλης ποιμένων. Αἰγύπ- 

τὸν δὲ χαλοῦσι Μωυσῆν (014. 19), τὸν οὐ μόνον ᾿Εβραΐον, ἀλλὰ χαὶ 

τοῦ χαϑαρωτάτου Ἰένους ὄντα ᾿Εβραίων, ὃ ἱερᾶται μόνον. οὐ δυνάμεναι 

τὴν ἑαυτῶν φύσιν ὑπερβῆναι. πεϑόριοι γὰρ αἱ αἰσϑήσεις οὖσαι [τῶν] 118 

νοητῶν τε χαὶ αἰσθητῶν ἀγαπητὸν ἐὰν ἑχατέρων ἐφιῶνται, ἀλλὰ μὴ 

[2] 

ὑπὸ μόνων τῶν αἰσϑητῶν ἄγωνται" τὸ δ᾽ οἴεσθαι ὅτι μόνοις ποτὲ τοῖς 

χατὰ διάνοιαν ἐπανέξουσιν εὐήϑεια πολλή. οὗ χάριν ἀμφότερα τιϑέασι, 

10 διὰ μὲν τοῦ ,ἀνθρωπος“ τὰ μόνῳ λόγῳ ϑεωρητὰ μηνύουσαι, διὰ δὲ 

τοῦ Αἰγύπτιος“ παριστᾶσαι τὰ αἰσϑητά. ταῦτ᾽ ἀχούσας χαὶ πάλιν 119 

πεύσεται: ποῦ ἐστιν“ ὁ ἄνθρωπος (ἰθ14. 230); ἐν τίνι μέρει τῶν χαϑ' 

ὑμᾶς οἰκεῖ τὸ λογιχὴν εἶδος: ἵνα τί αὐτὸν“ ῥαδίως οὕτω  χαταλελοί- 

πατε" (014.). ἀλλ᾽ οὐχ ἅπαξ ἐντυχοῦσαι περιέσχετε χτῆμα χάλλιστον 

15 χαὶ λυσιτελέστατον ἑαυταῖς; ἀλλ᾽ εἰ μἢ πρότερον, νῦν ,αὐτὸν χαλέσατε, 190 

ὅπως ἄν φάγῃ" ([014.} χαὶ τραφῇ ταῖς ὑμετέραις βελτιώσεσι χαὶ πρὸς 

. 97 Ν. αὐτὸν οἰχειώσεσι. τάχα γὰρ χαὶ οἰχήσει [ παρ᾽ ἡμῖν χαὶ τὸ πτηνὸν 

χαὶ [τὸ ϑεοφόρητον χαὶ προφητιχὴν γένος, ὄνομα Σεπφώραν, ἄξεται 

(νἀ. 21). 

30 (21.) Ταῦτα χαὶ περὶ τούτων. ἀλλὰ χαὶ τὸν Ὥσηξ μετονομάζει 13] 

Μωυσῆς εἰς τὸν Ἰησοῦν (Νυπι. 13,11). τὸν ποιὸν εἰς ἕξιν μεταχα- 

ράττων. Ὡσηὲ μὲν γὰρ ἐμηνεύεται ποιὸς οὗτος, ᾿Ιησοῦς δὲ σωτηρία 

χυρίου, ἕξεως ὄνομα τῆς ἀρίστης. ἕξεις γὰρ τῶν χατ᾽ αὐτὰς ποιῶν 19) 

ἀμείνους, ὡς μουσιχὴ μουσιχοῦ χαὶ ἰατριχὴ ἰατροῦ χαὶ παντὴς τεχνίτου 

85. τέχνη ποιά, χαὶ ἀιδιότητι χαὶ δυνάμει καὶ τῇ περὶ τὰ ϑεωρήματα ἀπταί- 

στῳ ἀχρότητι. ἢ μὲν γὰρ ἕξις ἀΐδιον, ἐνεργοῦν, τέλειον, ὁ δὲ ποιὸς 

ὕνητόν, πάσχον. ἀτελές: χρεῖττον δὲ ϑνητοῦ μὲν τὸ ἄφϑαρτον, πάσχον- 

τος δὲ τὸ δρῶν αἴτιον, τὸ δὲ τέλειον ἀτελοῦς. οὕτω μετεχαράχϑη χαὶ 123 

τὸ τοῦ λεχϑέντος νόμισμα πρὸς ἰδέαν βελτίονα. ὁ δὲ Χάλεβ χαὶ 

80 αὐτὸς ὅλος ἀλλάττεται" ,ἐγένετο“ γάρ φησι ,πνεῦμα ἕτερον ἐν αὐτῷ“ 

(Νυ. 14,24), ὡσανεὶ τοῦ ᾿γεμονιχοῦ μεταβαλόντος πρὸς ἄχραν τελειό- 

τητα, χαὶ γὰρ ἕἑρμηνευϑείς ἐστι Χαλεβ πᾶσα χαρδία" τοῦτο δὲ σύμ- 134 

Ἰ νοητὰ εοπὶ. δηρ. 8. ἄνϑρωπος (Αἰγύπτιος) οοπΐ. δηρσ. 4 Μωσὴν οοὐά. 
ὃ τῶν 560] 8] ἢ ἐφίωνται εοὐά. 10 μόνῳ οἴῃ. α 11 ρμοβὲ χαὶ [οτί. δα. 

ραγί. 13. οἰχεῖ βογίρβϑὶ: οἰχεῖον οοὐά,, οἰχεῖ οὖν Μίδηρ, 14. περιέσχετε) περίε- 

χύμεναι ἐχτήσασϑε σοπίοῖο 10 δεξιώσεσι σοηΐὶ. Μδηρ. 18 τὸ βθο! δὶ 

21] Μωσῆς οοὐα, 28 ποιά] πᾶσα Ὀρηὸ οοηϊ, Μδηρ. 91 πάσχων Β3 

ῬΒΙ οἷα ΟΡΕΓΆ νοὶ]. 11]. 19 
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βολον τοῦ μὴ ἐχ μέρους ἐπαμφοτερίζουσαν χαὶ ἀντιρρέπουσαν, ἀλλ᾽ 

ὅλην δι᾿ ὅλου τὴν ψυχὴν μεταβεβλῆσϑαι πρὸς τὸ δόχιμον, χἄν εἴ τι 

μὴ πάνυ ἐπαινετὸν εἴη, λόγοις τοῖς περὶ μετανοίας ἐξοιχίσασαν" οὕτω 

γὰρ ἐχνιψαμένη τὰ χαταρρυπαίνοντα χαὶ τοῖς Ὁρονήσεως λουτροῖς χρη- 

σαμένη χαὶ χαϑαρσίοις ἔμελλε φαιδρύνεσϑαι. δ 

195 (22.) Τὸν δὲ ἀρχιπροφήτην συμβέβηχεν εἶναι πολυώνυμον. ὁπότε 

μὲν γὰρ τοὺς χρησμῳδουμένους χρησμοὺς ἑρμηνεύων ὑφηγεῖται, προσα- 

γορεύεται Μωυσῆς" ὁπότε δ᾽ εὐχόμενος εὐλογεῖ τὸν λεών. ἀνῦρωπος 

ϑεοῦ (Ῥουΐ, 38,1)" ἡνία δὲ Αἴγυπτος τὰς ὑπὲρ τῶν ἀσεβηϑέντων 

δίχας ἐχτίνει, τοῦ βασιλεύοντος τῆς χώρας Φαραὼ ϑεύς (χοά. 7, 1). 10 

30 διὰ τί δέ; ὅτι τὸ μὲν νόμους μεταγράφειν ἐπ᾽ ὠφελείᾳ τῶν ἐντευξο- 

μένων Ψηλαφῶντός ἐστι χαὶ διὰ χειρὸς ἔχοντος ἀεὶ τὰ ϑεῖα χαὶ ἀνα- 

χεχλημένου (Εχοΐ, 24.1) ὑπὸ τοῦ ϑεσπιῳδοῦ νομοθέτου χαὶ εἰληφότος 

παρ᾽ αὐτοῦ μεγάλην δωρεάν, ἑρμηνείαν χαὶ προφητείαν νόμων ἱερῶν" 

μεταληφϑεὶς γὰρ Μωυσῆς χαλεῖται λῆμμα, δύναται δὲ χαὶ ψΨηλάφημα 1Ὁ 

[27 διὰ τὰς εἰρημένας αἰτίας, τὸ δέ 1ε εὔχεσθαι χαὶ εὐλογεῖν οὐχ ἔστι 

τοῦ τυχόντος, ἀλλ᾿ ἀνθρώπου τὴν πρὸς γένεσιν μὴ ἑωραχότος συγγέ- 

νειαν, προσχεχληρωχήτος δὲ ξαυτὸν τῷ πάντων ἡγεμόνι χαὶ πατρί" 

128. ἀγαπητὸν γάρ, εἴ τῳ ἐξεγένετο εὐλογιστία χρῆσϑαι, τὸ δέ γε χαὶ ἑτέροις 

περιποιεῖν τὸ ἀγαϑόν, τοῦτο μείζονος χαὶ τελειοτέρας ψυχῆς χαὶ ὡς 30 

ἀληϑῶς ϑειαζούσης [ ἦν ἐπάγγελμα, ἧς ὁ τυχὼν εἰχότως ϑεὸς χεχλή- ρμ. 98 Ν. 

σεται. ϑεὴς δὲ ὁ αὐτὸς οὗτος ἅτε σοφὴς ὧν χαὶ διὰ τοῦτ᾽ ἄρχων 

παντὸς ἄφρονης, χἂν εἰ τοῖς βασιλείοις σχήπτροι; ἐχεῖνος ἐφιδρύοιτο μεγα- 

129 λαυχῶν χαὶ διὰ τοῦτο οὐχ ἤχιστα. βούλεται γὰρ ὃ τῶν ὅλων ἡγεμών, 

χἂν ἀφόρητα ἀδιχοῦντές τινες μέλλωσι χολάζεσθϑαι, παραιτητὰς ἔχειν τοὺς 95 

ἐντευξζομένηυς ὑπὲρ αὐτῶν, οἱ τὴν τοῦ πατρὸς ἵλεω δύναμιν ἀπομιμού- 

μενοι μετριώτερηων χαὶ φιλανθρωπότερον χρήσονται ταῖς τιμωρίαις" ϑεοῦ 

δὲ τὸ εὐεργετεῖν ἴδιον. 

180 (33.) ᾿Αποχρώντως οὖν περὶ τῆς τῶν ὀνομάτων ἀλλαγῆς τε χαὶ 

μεταϑέσεως εἰρηχύτες ἐπὶ τὰ ἑξῆς τῆς ἐφόδου τρεψόμεθα χεφάλαια. 90 

83. εἴη βογῖρβὶ: ἦ οοὐὰ, ἐξοικίζουσαν Β οὕτω] ὄντως ΠΌΘΒΟΙ., ὃ καϑαρσίοις 

Μδηρ.: χαϑαρσίω εοὐά. 0 δ᾽ ΒΒ Ἵ ϑεσπιζομένους οσοηϊοεῖο 8. Μωσῆς οοὐά. 

11 δή συπίεῖο ἀναγράφειν σοηϊοίο 18 ϑεσπιῳδοῦ} ϑεοῦ σοπϊ. Ναῦρ., ὑπὸ 

τοῦ ϑεσπιιρδοῦ 566], (νη 15 Μωσῆς ἃ 11 μὴ ἡρμοχότος οοηϊ. Μδηρ., 
μὲν ὑπερεωραχότος νο] μὲν ἀποδεδραχότος ὁοπΊοῖο 19 εὐλογίᾳ Μαπᾷ. 90 τε- 

λεωτέρας Β 21 θεὸς} ἀνῆρωπος ϑεοῦ νἱά, Ἰορ΄ 2 σκήπτροις] ϑράνοις 

σοπίοίο 38. 934. ἐφιδρόοιτο μεγαλαυγῶν. χαὶ διὰ τοῦτο οὐχ ἥκιστα (εὔχεται ἑοηΐ. Μδηρ. 

20 μέλλουσι Βὶ 
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εἴπετο δ᾽ εὐθὺς ἢ γένεσις Ἰσαάχ’ χαλέσας γὰρ τὴν μητέρα αὐτοῦ 

Σάρραν ἀντὶ Σάρας φησὶ τῷ ᾿Αβραάμ: οδώσω σοι (ἐξ αὐτῆς) τέχνον“ 

(θη. 17,10). ἐν μέρει δ᾽ ἕχαστον ἀχριβωτέον. ὃ᾽ τοίνυν χυρίως 

διδοὺς ὁτιοῦν ἴδιόν τι πάντως ἑξαυτοῦ δίδωσιν: εἰ δὲ τοῦτ᾽ ἀψευδές 

ἐστι, γένοιτ᾽ ἄν Ἰσαὰχ οὐχ ὁ ἄνθρωπος, ἀλλ ὃ συνώνυμος τῆς ἀρίστης 

τῶν εὐπαθειῶν, χαρᾷς, γέλως, ὁ ἐνδιάϑετος υἱὸς ϑεοῦ τοῦ διδόντος 

αὐτὸν μείλιγμα χαὶ εὐθυμίαν εἰρηνιχωτάταις ψυχαῖς. ἄτοπον μὲν γὰρ 

ἕτερον ἄνδρα εἶναι, ἐξ ἑτέρου δὲ νόϑα χαὶ μοιχίδια παιδοποιεῖσθαι" χαὶ 

μὴν τόν 1ε ϑεὸν ἄνδρα τῆς φιλαρέτου διανοίας Μωυσῆς ἀναγράφει δι᾽ 

ὧν φησιν οἰδὼν χύριος, ὅτι μισεῖται Λεία, ἤνοιξε τὴν μήτραν αὐτῆς" 

(ρθη. 29,31). ἔλεον 1ὰρ χαὶ οἶχτον λαβὼν τῆς ὑπὸ τοῦ ϑνητοῦ γένους 

μισουμένης ἀρετῆς χαὶ ψυχῆς τῆς φιλαρέτου στειροῖ μὲν αν ἃ τὴν 

φιλόχαλον φύσιν, ἀνοίγνυσι δὲ τῆς εὐπαιδίας πηγὴν εὐτοχίαν αὐτῇ χαρι- 

ζόμενος. ἣ δὲ Θάμαρ ἐγχύμων τε γενομένη ϑείων σπερμάτων χαὶ τὸν 

μὲν σπείραντα οὐχ ἰδοῦσα --- λέγεται γὰρ τότε ,ἐγχαλύψασϑαι τὸ πρό- 

σωπον“ (ἄρῃ. 38, 15), ὡς Μωυσῆς, ἡνίχα ἀπεστράφη εὐλαβούμενος 

τὸν ϑεὸν ἰδεῖν (ἔχοά. 8, 0) ---, τὰ δὲ σύμβολα χαὶ τὰ μαρτύρια δια- 

ϑρήσασα χαὶ παρ᾽ αὐτῇ διχάσασα, ὅτι θνητὸς ταῦτ᾽ οὐ δίδωσιν, ἀνέ- 

χραγεν" οοὗτινος ταῦτ᾽ ἐστίν, ἐξ ἐχείνου ἐν γαστρὶ ἔχω“ (ὅοη. 38,25). 

τίνος ὁ δαχτύλιος, ἢ πίστις, ἢ τῶν ὅλων σφραγίς, ἢ ἀρχέτυπος ἰδέα, 

ἡ τὰ παντ᾽ ἀνείδεα ὄντα χαὶ ἄποια σημειωϑέντα ἐτυπώϑη: τίνος δὲ 

χαὶ (2) ὀρμίσχος, ἢ [ὃ χόσμος] εἱμαρμένη, ἀχολουϑία χαὶ ἀναλογία τῶν 

συμπάντων εἱρμὸν ἔχουσα ἀδιάλυτον; τίνος δὲ χαὶ ἢ ῥάβδος (1δ14.), τὸ 

ἐρηρεισμένον, τὸ ἀχράδαντον, τὴ ἄτρεπτον, ἢ νουϑεσία, ὃ σωφρονισμός. 

191 

132 

194 

135 

ἢ παιδεία; τὸ σχῆπτρον, ἢ βασιλεία, τίνος: ἀρ᾽ οὐχὶ μόνου ϑεοῦ; τοιγα- 180  π ἢ ἡπτρήν, Ἢ ξια, φ: ἂρ ηὔχι μὶ ξη0 ; τοιὴ ) 
ροῦν ὁ ἐξομολογητιχὺς [ τρόπος, ᾿Ιούδας, ἡσϑεὶς αὐτῆς τῷ χατεχομένῳ 

χαὶ ϑεοφηρήτῳ παρρησιάζεται λέγων᾽ οδεδιχαίωται, ἧς ἕνεχα αἰτίας ἐγὼ 

οὐδενὶ ϑνητῷ αὐτὴν ἔδωχα“ (ἰδ14. 20), ἀσεβὲς ἡγούμενος μιαίνειν βεβή- 

3. ἐξ αὐτῆς δά, ν᾿ 14] 3. χυρίως οἵη. Β ὃ Ισαὰκ μοδὲ ἄνϑρω 

ἰγάπβροη, Β ᾧ υἱὸς} λόγος σοπὶ, Μδμν. 1. ὃ γὰρ ἕτερον μὲν σσῃϊοῖο 

9. Μωσῆς οοὐά. 12 Ἰδουπδιη βίδτο! Οὐδ ἢ 18. φιλόχοσμον Μδηρ. παιδείας 

Μδῃρ. 14. χαὶ οπν. Β 10 Μωσῆς οοδὰ, 18. εἰχάσασα ὁσοηΐ. Μαπρ. 
ταῦτα Β ] πάντα Β 22 ὁ δὐθ ταὶ ἡ βΒογίρβὶ : ἢ σοὐί. 

ὁ χόσμος 5θο δὶ: νυἱάθέυγ νοσὰ ὁ ὁρμίσχος Ἔχρ᾽ϊοαίΐο, ἡ χόσμον εἱμαρμένη νῈ 
κόσμης, ἡ εἱμαρμένη ὁοοηϊ. δδηρ. 

θ. ν. δὰ ρ. 185,4. 22, ὧδ οἷς ὕφτγοκο, ΟΒγυβίρρϑα ἔγ, 42, δύ. 

125 

πος 
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- Α -ν φ Ἂ ι ᾿ ᾿ ᾿Ξ , ’ 131 λοις τὰ ϑεῖας (24.) μηνύει δὲ χαὶ ἢ τρόπον μητρὸς ἀποχυήσασα 
, ΠῚ ΑἹ ΄ [2 » "Ἀ, ν [ὦ ᾿ 

φρόνησις τὸ αὐτομαϑὲς γένος, ὅτι ϑεὸς αὐτὸ ἔσπειρε τεχϑέντος γὰρ 

ἐπισεμνύνεται φάσχουσα" .γέλωταά μοι ἐποίησεν ὁ κύριος“ (Θθη. 21,6), 

ἴσον τῷ τὸν ᾿Ισαὰχ διέπλασεν, ἐδημιούργησεν, ἐγέννησεν, ἐπειδὴ γέλωτι 

138 ὃ αὐτὸς ἦν. ἀλλ᾽ οὐ παντός ἐστιν ἀχοῦσαι τὸ ἄχουσμα τοῦτο, πολλοῦ [ΣῚ 

τοῦ δεισιδαιμονίας ῥυέντος παρ᾽ ἣμῖν χαχοῦ χαὶ τὰς ἀνάνδρους χαὶ 

ἀγεννεῖς ψυχὰς ἐπιχλύσαντος. διὸ προστίϑησιν. οὃς γὰρ ἄν ἀχούσῃ, 

συγχαρεῖταί μοι" (1014.), ὡς ὀλίγων ὄντων, οἷς τὰ ὦτα ἀναπέπταται 

καὶ ἀνωρϑίασται πρὸς τὴν τῶν ἱερῶν τούτων λόγων ὑποδοχήν, οἷ διδά- 

σχουσιν, ὡς ἄρα μόνου ϑεοῦ σπείρειν χαὶ γεννᾶν τὰ χαλὰ ἔργον ἴδιον" 10 

139 πρὸς οὗς οἱ ἄλλοι πάντες χεχώφηνται. στόματι δ᾽ οἶδά ποτε προφης- 

τιχῷ ϑεσπισθϑέντα διάπυρον τοιόνδε χρησμόν: ,ἐξ ἐμοῦ ὃ χαρπός σου 

εὔρηται. τίς σοφὸς χαὶ συνήσει ταῦτα; συνετὸς χαὶ γνώσεται αὐτάς“ 

(Η08. 14, 9.10); τὸν δ᾽ ὑπηχοῦντα καὶ χρούοντα ἀόρατον ἀοράτως τὸ 

φωνῆς ὄργανον ἐνενόουν χαὶ ἐθαύμαζον ἅμα χαταπληττόμενης χαὶ τὸ ιὖ 

140 εἰρημένον. εἰ γάρ τι ἀγαθὸν ἐν τοῖς οὖσι α' ἃ ἃ μᾶλλον δὲ χαὶ ὁ 

σύμπας οὐρανής τε χαὶ χόσμος, εἰ δεῖ τἀληϑὲς εἰπεῖν, ϑεοῦ χαρπός 

ἐστιν, ὑφ᾽ οἷα δένδρου συνεχύμενος τῆς ἀιδίου χαὶ ἀειϑαλοῦς φύσεως. 

συνετῶν δ᾽ ἐστὶ χαὶ σοφῶν ἀνδρῶν τὰ τοιαῦτα γινώσχειν καὶ ὁμολογεῖν, 

οὐχ ἀσήμων. 90 

141] (2ῦ.) Τί μὲν οὖν ἐστι τὸ «δώσω σοι“ λέλεχται, τὸ δ᾽ ,(ἐξ αὐτῆς“ 

(θη. 117,10) μηνυτέον. οἱ μὲν οὖν τὸ ἔξω γινόμενον αὐτῆς ἐδέξαντο 

νομίζοντες ἄριστον χεχρίσϑαι παρὰ ὀρθῷ λόγῳ τὸ μηδὲν ἀποφαίνειν 

τὴν ψυχὴν ἴδιον αὑτῆς χαλόν, ἀλλὰ προσγινόμενον ἔξωϑεν χατὰ τὴν 

142 μεγαλόνοιαν τοῦ χάριτας ὀμβροῦντος ϑεοῦ" οἱ δὲ τὸ παραυτίχα τάχος" 535 

ἴσον γὰρ εἶναι τὸ ἐξ αὐτῆς τῷ παραχρῆμα, εὐϑύς, ἀνυπερθέτως, ἄνευ 

μελλήσεως. τοῦτον δὲ τὸν τρόπον αἱ θεῖαι φιλοῦσι συμβαίνειν δωρεαὶ 

φϑάνουσαι χαὶ τὰ χρόνων διαστήματα. τρίτοι δέ εἰσιν οἱ τὴν ἀρετὴν 

μητέρα τοῦ γενητοῦ εἶναι λέγοντες ἀγαϑοῦ, λαμβάνουσαν τὰς γονὰς 

48 παρὰ μηδενὸς ϑνητοῦ. πρὸς δὲ τοὺς ζητοῦντας, εἰ στεῖρα τίχτει --- 80 

Σάρραν τὰρ εἰσάγοντες πάλαι στεῖραν οἱ χρησμοὶ νῦν ὅτι γενήσεται 

ήτηρ ὁμολογοῦσι ---, λεχτέον ἐχεῖνο, ὅτι γυνὴ μὲν στεῖρα τίχτειν οὐ 

] χαὶ ὁπ. ΒΗ 2 φρύνησις οπη. Β 6. τοῦ] τῆς σοηὶϊ, Οὐἢ ἢ ἀγενεῖς 

8. συγχαρεῖταί Α: οὐ χαριεῖταί Β 12 διάπυρον] διάφορον ὁσοηΐ. δδηρ, 12 εὑρή- 

σεται ΠΟΘΒΟΝ.. 10 ροβὶ οὖσι ἰδουπδηὶ βἰδίμο 20. ἀσυνέτων το] ἀνεπιστημόνων σοηΐ. 

Μδηρ., 25. ἄριστα Υ 24. αὐτῆς οοὐὰ, 20 μεγάλην εὔνοιαν σοηΐ. Νηρ. 
21 μελήσεως 29. γεννητοῦ οοὐά, 91 εἰσαγαγόντες σοηΐεῖο 
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Ρ- 600 Μ. πέφυχεν, ὥσπερ [ οὐδὲ τυφλὸς βλέπειν οὐδὲ χωφὸς ἀχούειν, ψυχὴ δ᾽ ἢ 

πρὸς τὰ φαῦλα ἐστειρωμένη χαὶ παϑῶν ἀμετρίας χαὶ χαχιῶν ἄγονος 

μόνη σχεδὸν εὐτοχίᾳ χρῆται, τὰ ἀξιόραστα τίχτουσα, τὸν ἀριϑμὸν ἑπτὰ 

χατὰ τὸ ἀδόμενον ἄσμα ὑπὸ τῆς χάριτος, Ἄννης, ἤ φησιν: οστεῖρα 

5. ἔτεχεν ἑπτά, ἥ δὲ πολλὴ ἐν τέχνοις ἠσϑένησες (1 Ηρ. 2, Ὁ). χαλεῖ 144 

δὲ πολλὴν μὲν τὴν ἐχ μιγάδων χαὶ συγχλύδων λογισμῶν συμπεφορη- 

ἕνην διάνοιαν, ἣ διὰ τὸ πλῆϑος τῶν περὶ αὐτὴν ὄχλων χαὶ ϑορύβων 

ἀνήχεστα χαχὰ τίχτει, στεῖραν δὲ τὴν μὴ παραδεχομένην ϑνητὸν ὡς 

γόνιμον σπόρον, ἀλλὰ τὰς τῶν φαύλων ὁμιλίας χαὶ συνουσίας ἀνα- 

10 λίσχηυσαν τε χαὶ διαφϑείρουσαν, περιεχομένην δὲ τῆς ἑβδόμης καὶ τοῦ 

χατ᾽ αὐτὴν εἰρηνιχωτάτου" τούτου γὰρ ἐγχύμων τε εἶναι βούλεται χαὶ 
μήτηρ λέγεσϑαι. 

(30.) Τοιοῦτον ἣν χαὶ τὸ ,ἐξ αὐτῆς“ τὸ δὲ τρίτον, ὃ δὴ ,,τέχνον“ 14Ὁ 

ἐλέγετο, νῦν διασχεψώμεϑα. πρῶτον μὲν τοίνυν ἄξιον θαυμάσαι τὸ μὴ 

16. πολλὰ τέχνα φάναι δώσειν, ἕν δὲ χαριεῖσθαι μόνον. διὰ τί δέ: ὅτι τὸ 

χαλὸν οὐχ ἐν πλήϑει μᾶλλον ἢ δυνάμει πέφυχεν ἐξετάζεσθαι. μουσιχὰ 146 

μὲν γάρ, εἰ τύχοι, χαὶ γραμματιχὰ χαὶ γεωμετριχὰ χαὶ δίχαια χαὶ φρό- 

νιμα χαὶ ἀνδρεῖα χαὶ σώφρονα πάμπολλά ἐστιν’ αὐτὸ δὲ τοῦτο (τὸ) 

μουσιχὸν χαὶ γραμματιχὸν χαὶ γεωμετριχόν, ἔτι δὲ δίχαιον χαὶ σῶφρον 
50 φρόνιμόν τε χαὶ ἀνδρεῖον ἕν αὐτὸ μόνον τὸ ἀνωτάτω, μηδὲν ἰδέας 

ἀρχετύπου διαφέρον, ἀφ᾽ οὗ τὰ πολλὰ χαὶ ἀμύϑητα ἐχεῖνα διεπλάσϑη. 

ταῦτα μὲν περὶ τοῦ ἕν φάναι δώσειν νυνὶ δὲ τέχνον εἴρηχεν οὐχ ἀμελῶς 147 

οὐδ᾽ ἀπερισχέπτως, ἀλλ ἕνεχα τοῦ παραστῆσαι, ὅτι οὐχ ὀθνεῖον οὐδ᾽ 

ὑποβολιμαῖον οὐδ᾽ αὖ ϑετὸν ἣ νόϑην, ἀλλὰ γνήσιον χαὶ ἀστεῖον [ὅτι 

8356 οὐχ ὀθνεῖον] ὄντως ἀστῆς ψυχῆς ἔγγονον. παρὰ γὰρ τὸν τόχον τὸ 

τέχνον εἴρηται. πρὸς ἔμφασιν οἰχειότητος, 7 φυσιχῶς ἁρμόζεται τέχνα 

γονεῦσιν. 

(21.9) ,Εὐλογήσω“ δέ φησιν αὐτήν, χαὶ ἔσται εἰς ἔϑνη“ (ἄρῃ. 148 

11,16), δηλῶν ὅτι οὐ μόνον ἢ γενιχὴ ἀρετὴ ὡς ἂν εἰς ἔθνη τὰ προσ- 

80 εχέστατα εἴδη τέμνεται χαὶ τὰ ὑπὸ τοῖς εἴδεσιν, ἀλλὰ χαὶ ὅτι συμ- 

ρ. 601 ἡ. βέβηχεν ὡς ζῴων οὕτω χαὶ πραγμάτων ἰ[ εἶναι τρόπον τινὰ ἔθνη, οἷς 

μέγα ὄφελος ἀρετὴν προσεῖναι. τὰ γὰρ ἔρημα χαὶ χῆρα φρονήσεως 149 

ὃ ἠσθένησεν Β ὃ. 1 συμπεφυρμένην Β 9, 10 ἀποδιδράσχουσάν τε σοηὶοῖο 
10 διαφεύγουσαν ὁοηΐ. αην, 11 εἰρηνιχοῦ τρόπου γ8] ἠρεμαιοτάτου οοῃΐ, 

Μαῃρ. 15 δή εοηϊοῖο 18 τὸ δά, Ἠοδβεῖ. 394 ἀστὸν ὁοηΐ. ίαυσ. 
94, 9ἢ ὅτι οὐκ ὀθνεῖον 560! 5], ἱγτορβογαηξ ὁχ ἰΐῃ, 90 29. δηλῶν ὅτι Μδηρ.: δηλον- 

ὅτι οοὐά. 29. 80 προσεχέστατα Μμηᾳ.: πρὸς ἔσχατα τὰ οὐαι, 
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πάντα ἐπιζήμια, χαϑάπερ οἷς οὐχ ἐπιλάμπει ἥλιος ἐξ ἀνάγχης ζοφερά. 

ἀρετῇ μὲν γὰρ γεωπόνος ἄμεινον φυτῶν ἐπιμελεῖται, ἀρετῇ δὲ χαὶ 

ἡνίοχος ἅρμα ἐν ἱπποδρομίαις ἄπταιστον ἐλαύνει, ἀρετῇ δὲ χαὶ χυβερ- 

νήτης [οἰαχονόμος] οἰαχονομεῖ χατὰ πλοῦν τὸ σχάφος. ἀρετὴ χαὶ οἰχίας 

χαὶ πύλιν χαὶ χώραν βέλτιον οἰχεῖσϑαι παρεσχεύασεν, οἰχονομιχούς, 

πολιτιχούς, χοινωνιχοὺς ἄνδρας δημιουργοῦσα, ἀρετὴ χαὶ νόμους ἀρίστους 

εἰσηγήσατο χαὶ τὰ εἰρήνης χατεβάλετο πανταχοῦ σπέρματα" ἐπεὶ χαὶ 

ὑπὸ τῆς ἐναντίας ἕξεως πέφυχε γίνεσθαι τἀναντία, πόλεμος, ἀνομία, 

χαχοπολιτεῖαι, συγχύσεις, δύσπλοιαι, περιτροπαί, ἢ ἐν ταῖς ἐπιστήμαις 

ἀργαλεωτάτη νόσης, πανουργία, ἀφ᾽ ἧς ἀντὶ τεχνῶν χαχοτεχνίαι προσ- 

ἐρρήϑησαν. ἀναγχαίως οὖν εἰς ἔϑνη χωρήσει ἣ ἀρετή, ζῴων ὁμοῦ 

χαὶ πραγμάτων μεγάλα χαὶ αϑρόα συστήματα, ἐπὶ τῇ τῶν δεχομένων 

ὠφελείᾳ. 

(28.) Λέγεται δὲ ἑξῆς, ὅτι ,καὶ βασιλεῖς ἐϑνῶν ἐξ αὐτῆς ἔσονται" 
(1014.). οὖς γὰρ χυοφορεῖ χαὶ ἀποτίχτει, πάντες εἰσὶν ἡγεμόνες: οὐ 

χλήρῳ, πράγματι ἀβεβαίῳ, χαὶ χειροτονίᾳ ἐμμίσϑων τὰ πολλὰ ἀνθρώπων 

πρὸς ὀλίγον χρόνον αἱρεϑέντες, ἀλλ᾽ ὑπὸ φύσεως εἰς ἀεὶ χατασταϑέντες 

αὐτῆς. οὗτος δ᾽ οὐχ ἐμὸς υαὖϑος, ἀλλὰ χρησμῶν τῶν ἱερωτάτων ἐστίν, 

ἐν οἷς εἰσάγονταί τινες λέγοντες τῷ ᾿Αβραάμ' βασιλεὺς παρὰ ϑεοῦ εἶ 

σὺ ἐν ἡμῖν“ (οη. 33,0), οὐ τὰς ὅλας ἐξετάσαντες, --- τίνες γὰρ ἦσαν 

ἀνδρὶ μετανάστῃ χαὶ μηδὲ πόλιν οἰχοῦντι, πολλὴν δὲ χαὶ ἐρήμην χαὶ 

ἄβατον ἀλωμένῳ γῆν; --- ἀλλὰ τὴν ἐν τῇ διανοίᾳ βασιλιχὴν ἕξιν χατα- 

νοήσαντες, ὥστ᾽ ἀνομοληγῆσαι χατὰ Μωυσῆν μόνον τὸν σοφὸν βασιλέα. 

χαὶ γὰρ ὄντως ὃ μὲν φρόνιμος ἡγεμὼν ἀφρόνων ἐστὶν εἰδὼς ἃ χρὴ 

ποιεῖν τε χαὶ ἃ μή, ὃ δὲ σώφρων ἀχολάστων τὰ περὶ τὰς αἱρέσεις χαὶ 

φυγὰς ἠχριβωχὼς οὐχ ἀμελῶς, δειλῶν δὲ ὁ ἀνδρεῖος ἃ δεῖ ὑπομένειν 

χαὶ ἃ μὴ σαφῶς ἐχμαϑών, ἀδίχων δὲ ὁ δίχαιος ἰσότητος ἐν τοῖς ἀπὸ- 

νεμητέοις ἀρρεποῦς στοχαζόμενος, ὁ δ᾽ ὅσιος ἀνοσίων ιϑ ἀρίσταις 

ὑπολήψεσι ταῖς περὶ ϑεοῦ χατεσχημένος, 

το 

18 

3 

(29.) Ταύταις εἰχὸς ἣν ταῖς ὑποσχέσεσι τὸν νοῦν ΓΟΕΎΓΤΣΕ 80 

μετέωρον ἀρθῆναι. ὁ ὃὲ πρὸς [ἔλεγχον ἡμῶν, οἵ χαὶ ἐπὶ τοῖς μ. 603 Ν. 

4 οἱαχονόμος 560] υβὶ, Υἱὰ, δα, δἀνογθ απ) (βεβαίως ἢ) οἰχονομεῖ οἰχίαν 
οοπίοῖο ὃ γώρας Β Ἴ χατεβάλλετο Β 10 ὑφ᾽ σομίοῖο 10. 11 προσερ- 
ρέϑησαν ν, προσερρύησαν οσοπί. Μδηρ,, προσευρέϑησαν σοηϊοίο 
(οπῃὶ. 

σοάα, 

11 χωρήσει] διεχωρίσϑη 
Μαιρ. 18 (ὁ) μῦϑος οοηϊοϊο 28 ἀνωμολογῆσϑαι οοπὶ, Μδηρ. Μωσὴῆν 

χατισχημένος οσοὐᾷ, 80 ταῖς Α 
28 ἐν δβϑο]υβὶ ἐναρέτοις οοπὶ. Μδηρ. 29. χατεσχημένος Μδησ,: 
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μιχροτάτοις εἰώϑαμεν ὑψαυχενεῖν, πίπτει χαὶ εὐθὺς γελᾷ (θη. 11,117) 

τὸν ψυχῆς Ἰέλωτα, σχυϑρωπάζων μὲν τῷ προσώπῳ, μειδιῶν δὲ 

τῇ διανοίᾳ, πολλῆς χαὶ ἀχράτου χαρᾶς εἰσοιχισαμένης. ἀμφότερα 

ὃξ χατὰ τὸν αὐτὸν χρύνον συμβαίνει τῷ μείζονα ἐλπίδος ἀγαθὰ χληρο- 

νομοῦντι σοφῷ, γελᾶν τε χαὶ πίπτειν" τὸ μὲν εἰς πίστιν τοῦ μὴ μεγα- 

λαυχεῖν διὰ χαταάγνωσιν τῆς ϑνητῃς οὐδενείας, τὸ δ᾽ εἰς εὐσεβείας 

βεβαίωσιν διὰ τὸ αόνον χαρίτων χαὶ ἀγαϑῶν νομίζειν τὸν ϑεὸν αἴτιον. 

πιπτέτω μὲν δὴ καὶ σχυϑρωπαζέτω γένεσις, φυσιχῶς --- ἀνίδρυτός τε 

γὰρ χαὶ ἐπῶυπος ἐξ ἑαυτῆς ἐστιν ---, ἀνιστάσϑω δὲ ὑπὸ ϑεοῦ χαὶ 

γελάτω" τὸ γὰρ ἔρεισμα αὐτῆς χαὶ ἢ χαρὰ μόνος οὗτός ἐστιν. εἰχύτως 

δ᾽ ἄν ἀπορήσειέ τις, πῶς ἐνδέχεται γελᾶν τινα, μήπω γέλωτος εἰς τὴν 

χαϑ᾽ ἡμᾶς γένεσιν ἐλθόντος." ὃ γὰρ Ἰσαάχ ἐστι γέλως, ὃς χατὰ τὴν 

παροῦσαν σχέψιν οὔπω γεγένηται. ὥσπερ γὰρ οὔτε βλέπειν χωρὶς 

ὀφθαλμῶν οὔτ᾽ ἀχούειν χωρὶς ὥτων οὔτε δίχα μυχτήρων ὀσφραίνεσθαι 

οὐδ᾽ αὖ ταῖς ἄλλαις αἰσθήσεσιν ἄνευ τῶν χατ᾽ αὐτὰς ὀργάνων χρῆσϑαι 

οὔτε χαταλαμβάνειν δίχα λογισμοῦ, οὕτως οὐδὲ γελᾶν εἰχὺς ἦν, εἰ μὴ 

γέλως ἐδεδημιούργητο. τί οὖν χρὴ λέγειν; πολλὰ ἢ φύσις τῶν μελ- 

λόντων Ἰίνεσϑαι διά τινων συμβόλων προμηνύει. ἢ τὸν νεοττὸν οὐχ 

ὁρᾶς, ὅς, πρὶν ἀέρι ἐπινήχεσθαι, πτερύσσεσϑαι χαὶ τοὺς ταρσοὺς δια- 

σείειν φιλεῖ, τὴν ἐλπίδα τοῦ πέτεσθαι δυνήσεσθαι προευαγγελιζόμενος: 

ἀμνὸν δ᾽ ἢ χίμαρον ἣ βοῦν ἔτι νεογνὸν οὐχ εἶδες, μήπω τῶν χεράτων 

ἐχπεφυχότων, ὁπότε διερεθίζει τις, ἀντιβεβηχύτα χαὶ τοῖς μέρεσιν ἐχείνοις 

ὁρμῶντα πρὸς ἄμυναν, ἐξ ὧν ἢ φύσις τὰ ἀμυντήρια ὅπλα ἀναδίδωσιν; 

ἔν 1ξς μὴν ταῖς ϑηριομαχίαις οὐχ εὐθὺς οἱ ταῦροι τοὺς ἀντιτεταγμένους 

ἀναπείρουσιν, ἀλλ᾿ εὖ μάλα διαβάντες χαὶ μετρίως τὸν αὐχένα χαλά- 
σαντες χαὶ θάτερον ἐχχλίναντες χαὶ ταυρωπὸν ὄντως ἀποβλεψάμενοι 

τηνιχαῦτα ἐπίασιν, ἔργου ξξόμενοι. τὸ δὲ γινόμενον ὄρηυσιν ἐχάλεσαν, 

οἷς ὀνοματοποιεῖν ἔθος, ὁρμήν τινα πρὸ ὁρμῆς ὑπάρχουσαν. (90.) 

ὅμοιον δή τι χαὶ ἢ ψυχὴ τὰ πολλὰ πάσχει" ἐλπιζομένου γὰρ τἀγαθοῦ 
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10] 

ὃ πίπτειν τε χαὶ γελᾶν σοηϊοῖΐο 1 τὸ βογίρβὶ: τοῦ οὐ, μόνον δδῃρ.: 

μόνων οὐάά. 9 ἐπίλυπος Μαηρ.: ἐπίλυτος ἐοὐά, 12 ἡμᾶς δηρ.: ἡμέραν 
οοὐα, 12. γεγέννηται οσοσὰ. 18 οὔτ᾽ εοηϊοῖο 10 οὕτω 
21 χίμαρρον Β 22. διερεϑίξοι σοῃῖοίο 21 ἔργον ΠΌΘΒΘΝ. ὄρουσιν Μδπρ.: 

ἔρυσιν οοάα, 8 πρὸς ΠῸΟΘ50)Ν. 39. δή τι βογίρβὶ: δητα ὁοαὰ, 

τοῦ ἀγαθοῦ Β 

21. 28 ὄρουσις) γ. Βιοῦθαοὶ Εο]. ΠΠ 81,1---. ὙΥ ΔΟΒβιηα. 
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προηγήϑει, ὡς τρόπον τινα χαίρειν πρὸ χαρᾶς χαὶ εὐφραίνεσθαι πρὸ 

εὐφροσύνης. εἰχάσαι δ᾽ ἂν τις αὐτὸ χαὶ τῷ περὶ τὰ φυτὰ συμβαί- 

γοντι" χαὶ γὰρ ταῦτα, ὁπότε μέλλοι χαρποφορεῖν, προβλαστάνει χαὶ προ- 

102 ανϑεῖ [ χαὶ χλοηφορεῖ. τὴν μερίδα ἄμπελον ἴδε, ὡς ὑπὸ φύσεως ν. θ0 Μ. 

τεϑαυματούργηται, χληματίσιν, ἕἔλιξι, αὐσχεύμασι, πετάλοις, οἰνάροις, ἃ 8 

φωνὴν (μονονγοὺχ ἀφιέντα μηνύει τὴν ἐπὶ τῷ μέλλοντι χαρπῷ τοῦ 

δένδρου χαράν. χαὶ ἢ ἡμέρα μέντοι προγελᾷ πρὸς βαϑὺν ὄρϑρον μέλ- 

λοντος ἀνίσχειν ἡλίου: αὐγὴ γὰρ αὐγῆς ἄγγελος καὶ φῶς φωτὸς ἀμυ- 

108 δρότερον τηλαυγεστέρου προεξέρχεται. ἤχοντι μὲν οὖν ἤδη τῷ ἀγαθῷ 

συνυμαρτεῖ γαρά, προσδοχωμένῳ δὲ ἐλπίς: ἀφιχομένῳ μὲν (γὰρ) χαΐί- 10 

ρῦμεν, μέλλοντος ὃξ ἐλπίζομεν, χαϑάπερ χαὶ ἐπὶ τῶν ἐναντίων ἔχειν 

συμβέβηχεν. ἣ μὲν Ἰὰρ παρουσία τοῦ χαχοῦ λύπην, ἥ ὃὲ προσδοχία 

φόβον ἐγέννησεν. φόβος δὲ ἄρα ἣν οὐδὲν ἢ λύπη πρὸ λύπης, ὥσπερ 

ἐλπὶς χαρὰ πρὸ χαρᾶς" ὃ γάρ, οἶμαι, πρὸς λύπην φόβος, τοῦτο πρὸς 

104. χαρὰν ἐλπίς. σημεῖα δὲ τοῦ λεγομένου χαὶ αἰσϑήσεις ἐναρ) ἢ πέρι- 15 

ἔρουσι" γεύσεως γὰρ ὄσφρησις προχαϑημένη τὰ πρὸς ἐδωδὴν χαὶ πόσιν 

σχεδὸν ἅπαντα προδιχάζει" ἀφ᾽ οὗ χαὶ προγευστρίδα αὐτὴν ἐχάλεσαν 

εἰς τὴν ἐνάργειαν ἀπιδόντες εὐθυβόλως ἔνιοι. πέφυχε δὲ χαὶ ἢ ἐλπὶς 

ὡσανεὶ τοῦ μέλλοντος ἀγαθοῦ προγεύεσθαι χαὶ διασυνιστάνειν αὐτὸ 

05 ψυχῇ τῇ βεβαίως χτησομένῃ. χαν ταῖς ὁδοιπορίαις μέντοι πεινήσας 30 

τις χαὶ διψήσας, πηγὰς ἐξαίφνης ἰδὼν ἢ δένδρα παντοῖα ἡμέροις βρί- 

ϑοντα χαρποῖς, μήπω φαγὼν ἢ πιών, ἀλλὰ μηδ᾽ ἀρυσάμενος ἢ ὃρεψα- 

μενὴς ἐλπίδι τῆς ἀπολαύσεως προπληροῦται. εἶτ᾽ οἰύμεϑα ταῖς μὲν τοῦ 

σώματος τροφαῖς καὶ πρὸ τῆς χρήσεως ἑστιᾶσϑαι δύνασϑαι, τὰς δὲ τῆς 
διανοίας οὐχ ἱχανὰς εἶναι χαὶ ὁπότε μέλλοιεν ἑστιᾶν προευφραίνειν; 25 

00 (31.) Ἐγέλασεν οὖν εἰχότως μήπω δοχοῦντος ἐν τῷ ϑνητῷ γένει σπα- 

ρῆναι τοῦ γέλωτος" χαὶ οὐ μόνον αὐτός, ἀλλὰ χαὶ ἢ τυνὴ γελᾷ. λέγεται 

Ἰὰρ αὖϑις" ,,(ἐγέλασε ὃὲ Σάρρα ἐν ξαυτῇ λέγουσα" οὔπω μέν μοι γέγονεν 

ἕως τοῦ νῦν“ (θη. 18,12) ἄνευ μελέτης ἀπαυτοματίζον ἀγαθόν" ὃ δ᾽ 

ὑποσχόμενος οχύριός μοῦ χαὶ πρεσβύτερος“ (ἰ014.) πάσης γενέσεώς 80 

Ι προγήϑη Ἡοσβεϊι., προγηϑεῖ Νδηρ. ὦ ταῦτα 8βογίρ5ι: αὐτὰ εοὐὰ, 
ὃ ἕλυξι Β 6. μονον Δὐι τὶ 8. αὐγῆς Μαηρ.: αὐτῆς ὁσοαῃ. 10 γὰρ 

αὐταὶ 11 μέλλοντος βογίρδὶ : μέλλοντι ὁοά,, μέλλον οοηΐ, Οὐμα 

ἐπελπίζομεν οσὐπὶ. δηρ, 18 ἐνάργειαν βοτίρ5ῖ: ἐνέργειαν οοὐά, εἰς τὴν ἐνέργειαν 

ἀπιδόντες ρμοβί ἔνιοι ἴγάηεροβ. Β 22 ἀρυσάμενος Μαηρ, ἱδρυσάμενος σοα 4... ὑδρευσά- 

μενος οἷ, Ῥαγβ. ἴῃ τὴρ. 928 τοῦ οαῃ. (3) ν 34. ἑστιᾶσϑαι οα. Ῥατγίδ, ἴῃ τὴρ.: 

αἰτιᾶσθαι ΔΒ 
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" ᾿ Γ ᾿ - σ΄ ΄ Ἀ ᾿] - ἡ» " -ῃ Σ - ᾿ ἐστιν. ᾧ πιστεύειν ἀναγχαῖον. ἅμα μέντοι χαὶ ἀναδιδάσχει, ὅτι ἥ τ᾽ [67 

ἀρετὴ χαρτήν ἐστι φύσει χαὶ ὃ ἔχων αὐτὴν αἰεὶ γέγηϑε, καὶ τοὐναντίον 

ὅτι ἥ τε χαχία λυπηρὸν καὶ ὁ ἔχων ὀδυνηρότατος. ἔτι νῦν θαυμάζομεν 
-- ΄ κ ’ δι. ιΦ Ν ᾿ » , ΎὝ »- κ᾿ " 

τῶν φιλοσόφων τοὺς λέγοντας τὴν ἀρετὴν εὐπάϑειαν εἶναι: ἰδοὺ τὰρ 108 

Ὁ Μωυσῆς χορηγὸς ἀνεύρηται τοῦ σοφοῦ τούτου δόγματος, χαίροντα χαὶ 

τελῶντα παραγαγὼν τὸν ἀστεῖον. ἀλλαχόϑι δὲ οὐχ αὐτὸν μόνον, ἀλλὰ 

χαὶ τοὺς εἰς ταὐτὸν ἀφιχνουμένους αὐτῷ. ἰδὼν γάρ σε’ φησί .γχαρή- 

Ρ. 804. ΜΝ. σεται ἐν αὐτῷ “ (ἔχοι. 4,14), ὡς τῆς τοῦ σπουδαίηυ προσόψεως αὐτὸ 

μόνον ἱχανῆς οὔσης ἀναπληρῶσαι τὴν διάνοιαν εὐφροσύνης, ἀποφορτισα- 

10 μένην τὸ ἀπεχϑέστατον ψυχῆς χαχῶν, λύπην. φαύλῳ δ᾽ οὐδενὶ χαίρξιν 109 

ἐφεῖται, χαϑάπερ χαὶ ἐν προφητιχαῖς ἄδεται ῥήσεσι" .,χαίρειν οὐχ ἔστι 

τοῖς ἀσεβέσιν, εἶπεν ὃ ϑεύς“ ([68. 48,22). λόγος γὰρ ὄντως χαὶ 

χρησμός ἐστι ϑεῖος, σχυϑρωπὸν χαὶ ἐπύλυπον χαὶ μεστὸν βαρυδαιμονίας 

εἶναι τὸν παντὸς μοχϑηροῦ βίον, χἄἂν προσποιῆται τῷ προσώπῳ μειδιᾶν, 

:. οὐ γὰρ τοὺς Αἰγυπτίους χαίρειν ἄν εἴποιμ! πρὸς ἀλήθειαν, ἡνίχα τοὺς 110 
Σ ΨᾺᾺ 1 ὦ Σ , ΄ῃ ἀμ ν , } ΄» , 

ἀδελφοὺς ᾿Ιωσὴφ ἥχοντας ἤχουσαν, ἀλλ᾿ ἐπιμορφάζειν χαϑυποχρινομένους 

τὸ δοχεῖν. οὐδενὶ γὰρ ἐπιστὰς ἔλεγχος ἀφρόνων δι᾽ ἡδονῆς ἐστιν. 

ὥσπερ οὐδ᾽ ἰατρὸς ἀχρατεῖ νησηοῦντι. πόνος μὲν γὰρ τοῖς συμφέρουσι, 
΄ ’ - - - ΄ -" ΄ ’ ᾿ 

ὑαστώνη δὲ τοῖς βλαβεροῖς ἕπεται. πόνου δὲ ῥᾳστώνην προχρίναντες 

0. εἰχύτως τοῖς τὰ συμφέροντα εἰσηγουμένοις ἀπεχϑαάνονται. ἐπειδὰν οὖν [71] 

ἀχούσῃς ὅτι ,ἐχάρη Φαραὼ χαὶ ἢ ϑεραπεία αὐτοῦ“ (ὅρη. 45,10) διὰ 

τὴν τῶν ἀδελφῶν ᾿Ιωσὴφ ἄφιξιν, μὴ νόμιζε πρὸς ἀλήϑειαν ἥδεσθαι, εἰ 
ΕἾ ᾿] - ν [κὰ - .] - - ᾿ - 

μαἡἢἡ χατ᾽ ἐχεῖνο ἴσως, ὅτι προσδοχῶσιν αὐτὸν μεταβαλεῖν ἀπὸ τῶν 

2 ἀεὶ Β 4. εὐπάϑειαν βετγίρ5ὶ: ἀπάϑειαν οσοθά. 5. Μωσῆς οοὐά, 9.10 ἀπο- 
φορτισαμένης Υ 11 ἐφίεται Ὁ (Λπ|. Μ6}.) χαὶ οτη. 1) (Αἰ. Μ6].) 12 εἶπεν 

ὁ 1) (Δπῖ, Μ6],}: εἶπε σοι. λόγος νόμος οοηΐ, Νηρ. 10 ἐπιμορφάζειν Μδῃρ.: 

ὑπομορφάζειν οσοἀα, 19) προχρίνοντες Δηΐ. Μ6]., προχρίναντος ἢ 20 εἰχότως οἴῃ. 

5" Αηιϊ. Με]. τοῖς] τοὺς ὃ εἰσηγουμένοις ἀπεχϑάνονται Δηϊ. ΜΕ].: ἡγουμένους 

ἀπεχϑάνονται Ὁ), ἀπεχϑάνονται εἰσηγουμένοις ουσά, 

1 5η4. εἰ, Οἷς. Τυβο. ΚΥ' 42, 4 26] ον ΠΕῚ ρ. 308 δάποι. ῶ, 10---1Ὦ Ὅκ 
[0]. 53 71ν περὶ τῶν μετονομαζομένων Απίου Με]. ΠΠ 52. (0]. 1084 Φίλωνος: τῶν φαύ- 
λων οὐδενὶ -- θεός. Απίου. Μοὶ, ροτσὶς ἀβαιθ δὲ Ἰΐη. 14. βίον. 11 ΝᾺ [0], 257: 

Φίλωνος Δηΐοη. Μ6]. 1 60 οὐ]. 1188: οὐδενὶ τῶν φαύλων ἐπιστὰς ἔλεγχος δι᾽ ἡδονῆς 
ἐστιν. 18---90 ΠῈ [0]. 913. Φίλωνος ἐκ τῶν περὶ μετονομαζομένων Απίοῃ. 

Με]. ΠΠ 51 οο]. 1138 Φδωνος: πόνος μὲν τοῖς --α ἀπεχϑάνονται. --- 19. ΠῈᾺ [0]. 1.9.. ΠΗ 
[0], 2ῶθν Φθιωνος: ῥαστώνη τοῖς βλαβεροῖς ἔπεται. ἵπ ΒΗ βραυΐϊαγ ἡ ἐξ ἔϑους χαὶ 

σχολῆς ἀργία πρᾶγμα ἐπίβουλον, ἴθ ΝᾺ οἱ ἀραιὰ Απίοῃ, Μο]. ρυϑὲ ἰσοιπι δὰ ἴῃ, [8 
Ἰδιἀδίαι ἰοσὰβ δὰ νο]. Γ ρ. 298,1---ῶῦ αὐϊαίαβ, ἴα ἡ ἐξ ἔϑους. . . .. Βραυϊίαγ, 
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1 συνετράφη Β (ἴῃ τ5. τ): συνεστράφη ἡ, συνανεστράφη ὁοη]. ΜΔηΡ. 

ΡΗΓΡΟΝΤΘ 

Ψυχῆς ἀγαθῶν, οἷς συνετράφη, πρὸς τὰς τοῦ σώματος ἀνηνύτους ἐπι- 

ϑυμίας, τὸ ἀρχαῖον χαὶ προγονιχὸν ἀρετῆς συγγενοῦς νόμισμα παραχό- 

ψαντα. (92.) τοιαῦτα δ᾽ ἐλπίσας ὁ φιλήδονος νοῦς αὔταρχες οὐχ ὑπο- 

λαμβάνει τοὺς νεωτέρους χαὶ ἄρτι πρὸς τὰ σωφροσύνης Ἰυμνάσια φοι- 

τῶντας ἐπιθυμιῶν δελέασιν ἀγχιστρεύσασϑαι, ἀλλὰ δεινὸν ἐνόμισεν εἶναι, 

εἰ μὴ χαὶ τὸν πρεσβύτερον ὑπάξεται λόγον, οὗ τὰ λυττῶντα πάϑη 

παρήβηχε. λέγει γὰρ αὖ τὰς ζημίας ὡς ὠφελείας προτείνων" ,παρα- 

λαβόντες τὸν πατέρα χαὶ τὰ ὑπάρχοντα ὑμῶν ἥχετε πρὸς μέ“ (Ὀ14, 18) 

ἐπ᾿ Αἰγώπτου χαὶ τοῦ φοβεροῦ τούτου βασιλέως, ὃς χαὶ τὰ πατρῷα 

ἡμῶν χαὶ τὰ ὄντως ὑπάρχοντα ἀγαϑὰ ἔξω προεληλυϑότα τοῦ σώματος 

-- φύσει γάρ ἐστιν ἐλεύϑερα --- ἀντισπᾷ βιαζόμενος δεσμωτηρίῳ πάνυ 

πιχρῷ παραδοῦναι, χαταστήσας εἰρχτοφύλαχα, ὥς φησι τὸ λόγιον, [Πεν- 

τεφρῇ τὸν σπαάδοντα χαὶ ἀρχιμάγειρον (φῃ. 39,1) σπάνει χεχρημένον 

τῶν χαλῶν χαὶ τὰ γεννητιχὰ τῆς Ψυγῆς ἐχτετμημένον, ἔτι δὲ σπείρειν 

χαὶ φυτεύειν τι τῶν χατὰ παιδείαν ἀδυνατοῦντα, μαγείρου τρόπον χτεί- 

νοντα τὰ ζῶντα χαὶ χατὰ μέρη χαὶ κατὰ μέλη κόπτοντα χαὶ διαιροῦντα 

χαὶ ἐν ἀψύχοις χαὶ νεχροῖς χαλινδούμενον οὐ σώμασι μᾶλλον ἢ πραγ- 

μασι χαὶ ταῖς περιέργοις παραρτύσεσιν ἀνεγείροντα χαὶ ἀνερεϑίζοντα τὰς 

τῶν ἀνηνύτων παϑῶν ὅρμας, ἃς εἰχὺς ἣν τιϑασεύοντα πραῦναι. ὁ δὲ χαὶ 

»δώσω“ φησίν οὐμῖν πάντων τῶν ἀγαϑῶν Αἰγύπτου, χαὶ [ φαγεσὺς τὸν 

μυελὸν (τῆς) γῆς“ (ἄθ. 4ῦ,18.λ.». ἀλλ᾽ ἐροῦμεν αὐτῷ " σώματος ἀγαϑὸν 

οὐ προσιέμεϑα οἱ τὰ ψυχῆς ἰδόντες" ἱχανὸς γὰρ ὃ τριπόϑητος ἐχείνων 

ἵμερος ἐνταχεὶς πάντων ὅσα τῇ σαρχὶ φίλα λήϑην ἐργάσασϑαι. 
. 

(ῶ3.) Τοιαύτη μέν τις ἢ ψευδώνυμος χαρὰ τῶν ἀφρύνων, ἢ δὲ 

ἀληϑὴς πρότερον εἴρηται, μόνοις ἀστείοις ἐφαρυόζουσα. ,,πεσὼν οὖν 

ἐγέλασεν“ (ἄρῃ. 11.117), οὐχ ἀπὸ ϑεοῦ πεσών, ἀλλ᾽ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ" ἔστη 

μὲν γὰρ περὶ τὸν ἄτρεπτον, ἔπεσε δὲ ἀπὸ τῆς ἰδίας οἰήσεως. διὸ χαὶ 

τοῦ μὲν δοχησισόφου χαταβληϑέντος φρονήματος, ἀνεγερϑέντος δὲ τοῦ 

φιλοϑέου χαὶ περὶ τὸν ἀχλινῇ μόνον ἱδρυϑέντος, γελάσας εὐθὺς .,.εἶπε 

τῇ διανοία' εἰ τῷ ἑχατονταετεῖ γενήσεται, χαὶ ἢ Σάρρα ἐνενήχοντα 

ἐτῶν οὖσα τέξεται“ (ἰ014.)}: μὴ (μένγτοι νομίσῃς. ὦ γενναῖε, 

10 

ν. 05 Ν, 

30 

ἴ παρή- 

βασχεν 8 ἥχετε ΠΙοοβ6ἢ.: ἤχατε ὑοιά, 9 ἐπ᾽ (ἀγαϑὰ» οσοαΐοῖο, σογία οοτγωρίοὶα 

10 ἡμῶν οἴ. Ἠσοοβεῃ,. προεληλυϑότος ΠΟΘΚΟΝ. 10 αἱ1. χατὰ (οτί. Ἰαΐδι 

560]. 11 χυλινδούμενον Μδηρ. 19. τιϑασεύοντα Μαηρ.: τιϑασσεύοντας οοαά, 

90, 91 τὸν μυελὸν οχ ΧΧ Μδῃρ.: τῶν μυελῶν οὐδέ. 21 τῆς ΕΧ ΠᾺΧ δϑαϊαὶ 

90. ἱδρυϑέντος βογί ρ5ὶ: ἱδρυνϑέντος σοὐά, ἐννενήκοντα οοὐά. 91 μέν δααϊαϊ 
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τὸ ,εἰπεῖν“ οὐχὶ τῷ στόματι, ἀλλὰ τῇ διανοία “ προσχεῖσϑαι παρέργως, 

ἀλλὰ χαὶ πάνυ ἐξητασμένως. διὰ τί; ὅτι ἔοιχε διὰ τοῦ φάσχειν εἰ τῷ 

ἑχατονταετεῖ γενήσεται“ περὶ τῆς ᾿Ισαὰχ ἐνδοιάσαι Ἱενέσεως, ἐφ᾽ ἡ 

πρότερον ἐλέγετο πιστεῦσαι, ὡς ἐδήλου τὸ χρησϑὲν πρὸ μιχροῦ τόδε" 

δ᾽ οηὐ χληρονομήσει σε οὗτος, ἀλλ᾽ ὃς ἐξελεύσεται ἐχ σοῦ“". εἶτ᾽ εὐϑὺς 

εἶπεν. οἐπίστευσε δὲ ᾿Αβραὰμ τῷ ϑεῷ, χαὶ ἐλογίσϑη αὐτῷ εἰς διχαιο- 

σύνην" (θοη. 15,4. 6). ἐπειδὴ τοίνυν ἀχόλουθον οὐχ ἦν ἐνδοιάσαι τῷ 178 

πεπιστευχύτι, πεποίηχε τὸν ἐνδοιασμὸν οὐ πολυχρόνιον, μηχυνόμενον μέχρι 

ἡλώττης χαὶ στόματος, ἀλλ᾽ αὐτοῦ περὶ τὴν ὀξυχίνητον διάνοιαν ἱστά- 

10 μενῶν. οτῇ γὰρ διανοίᾳ“ φησίν , εἶπεν,“ ἣν τῶν εἰς ποδώχειαν ἐπαι- 

νηυμένων οὐδὲν ἂν ἰσχύσαι παραδραμεῖν, ἐπεὶ χαὶ τὰς πτηνὰς φύσεις 

ἁπάσας ἔφϑαχεν. ἀφ᾽ οὗ μο! δοχεῖ χαὶ τῶν παρ᾽ Ἕλλησι ποιητῶν ὁ 119 

δοχιμώτατος ,,(ὡς εἰ πτερὸν ἠξ νόημα“ φάναι, δηλῶν τὸ τῆς ὀξύτητος 

τάχος. χατ᾽ ἐπίτασιν ὕστερον τοῦ πτεροῦ τὸ νόημα ϑείς, ἐπὶ πολλὰ 

15 γὰρ ἢ διάνοια ἐν ταὐτῷ πράγματα ὅὁμηοῦ χαὶ σώματα στείχει μετὰ 

ἀλέχτου φορᾶς, χαὶ ἐπὶ τὰ γῆς χαὶ ϑαλάττης αὐτίχα πέρατα φϑάνει 

συναιροῦσα χαὶ τέμνουσα τὰ ἀπειρομεγέϑη διαστήματα᾽ χατὰ δὲ τὸν 

αὐτὸν χρόνον τοσοῦτον ἀπὸ Ἰῆς ἀναπηδᾷ, ὡς ὃι᾽ ἀέρος εἰς αἰϑέρα ἀνέρ- 

χεσϑαι χαὶ μόλις περὶ τὴν ἐσχάτην τῶν ἀπλανῶν ἁψῖδα ἴστασϑαι. τὸ 180 

0 γὰρ ἔνϑερμον χαὶ διάπυρον ἠρεμεῖν αὐτὴν οὐχ ἐᾷ" διὸ πολλὰ ὑπερβαλ- 

λουσα χαὶ τοῦ παντὸς αἰσϑητοῦ τούτου ὅρου ἔξω φέρεται πρὸς τὸν ἐχ τῶν 

ἰδεῶν παγέντα συγγενιχῶς. γέγονεν οὖν περὶ τὸν ἀστεῖον ἢ τροπὴ βραχεῖα, 

». 806 Μ. ἄτομος, ἀμερής, οὐχ αἰσϑητή, [ νοητὴ δὲ μόνον, τρόπον τινὰ ἄχρονης. 

(34.) ἀλλ᾿ ἴσως ἂν τις εἴποι" τί οὖν γε, ὅτι πεπιστευχὼς ἴχνος ἢ σχιὰν [5] 

55. ἢ αὔραν ἀπιστίας δέχεται τὸ παράπαν; οὗτος δὲ οὐδὲν ἕτερόν μοι βού- 

λεσϑαι δοχεῖ ἢ τὸν Ἰενόμενηον ἀποφαίνειν ἀγένητον χαὶ τὸν ὕνητὸν ἀϑά- 

νατὴν χαὶ τὸν φϑαρτὸν ἄφϑαρτον χαὶ τὸν ἀνϑρωπον, εἰ ϑέμις εἰπεῖν, 

---.ὦὄθ. ο΄ .. .. .---- 

Ι τὸ] τῷ σοηϊοῖο εἶπεν ΜδῃΚ. ὥ ἐνδοιάσαι ἢ: ἐνδοιάξειν ἃ ἡ] ἧς 

ΓΟΏΪΕΪΟ Ὁ. αὐτὸ {μόνον») ςοῃίεῖο 15 πράγματι οἱ σώματι ΠορΒβο. 

11 συνδιαιροῦσα οοπὶ. Μαηρ. συντέμνουσα ἙσΟπΐο]0 ἀπειρομεγέϑη διαστή- 

ματα δηρ.: ἄπειρα μεγέϑη διὰ στόματος οσοὐ(.. 0. 21 ὑπερβαίνουσα εοπί. 

Νίδηρ. 31] τούτου (κόσμου τοὺς) ὅρους σοπ]εῖο 25 συγγενιχῶν 
οὐηΐ, Μίδην. 28 ἀμερίς Β, ἀχαρής Μαηρ. 34. τί; οὐ γέλοιον ὅτι οσοπίεἶο, 

τί οὖν; ὃ ποτε πεπιστευχὼς ὁοηϊ. Μδηρ. Ὡὃ αὔραν δῃρ.: ὥραν οοἠώ, 
20 ἀγέννητον οοὐά, 

18 οιη, Οὐ, ἡ 36. 
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182 ϑεόν. τὴν γὰρ πίστιν, ἧς ἔλαχεν ἄνθρωπος, οὕτω βέβαιόν φησι δεῖν 

εἶναι, ὡς μηδὲν διαφέρειν τῆς περὶ τὸ ὄν, τῆς ἀρτίου χαὶ περὶ πάντα 

πλήρους. λέγει γὰρ Μωυσῆς ἐν δῇ τῇ μείζονι. οϑεὸς πιστός, χαὶ 

158. οὐχ ἔστιν ἀδιχία ἐν αὐτῷ“ (θαι. 382,8). πολλὴ δὲ ἄγνοια νομίζειν, 
ων τὰς ϑεοῦ ἀρετὰς τὰς ἀρρεπεῖς χαὶ παγιωτάτας χωρῆσαι ψυχὴν ἀνθρώπου 

δύνασϑαι'" ἀγαπητὸν γὰρ εἰχύνας αὐτῶν χτήσασϑαι δυνηϑῆναι, πολλοῖς 

χαὶ μεγάλοις ἀριϑμοῖς τῶν ἀρχετύπων ἐλαττουμένας " χαὶ μήποτ᾽ εἰχότως" 

184 ἀχράτους μὲν γὰρ ἀναγχαῖον εἶναι τὰς ϑεοῦ ἀρετάς, ἐπειδὴ χαὶ ὁ ϑεὸς 

οὐ σύγχριμα, φύσις ὧν ἁπλῆ, χεχραμένας δὲ τὰς τῶν ἀνθρώπων, ἐπειδὴ 

χαὶ ἡμεῖς γεγόναμεν χράμχτα, ϑείου χαὶ ϑνητοῦ συγχερασϑέντων χαὶ 10 

χατὰ τοὺς τῆς τελείας μουσιχῆς λύγους ἁρμοσθέντων" τὸ δ᾽ ἐχ πλειό- 

Ιδῦὺ νων συνεστὼς φυσιχὰς πρὸς ξχαστον τῶν μερῶν ἀνθολχὰς ἔχει. εὐδαΐί- 

μων δ᾽ ὅτῳ ἐξεγένετο τὸν πλείω τοῦ ᾿βίου χρόνον πρὸς τὴν ἀμείνω χαὶ 

ϑειοτέραν μοῖραν ταλαντεύειν. ἅπαντα γὰρ τὸν αἰῶνα ἀμήχανον, ἐπεὶ 

χαὶ τὸ ἀντίπαλον ϑνητὸν ἄχϑος ἔστιν ὅτε ἀντέρρεψε χαὶ ἐφεδρεῦσαν 15 

ἐχαιροφυλάχησε τὰς ἀχαιρίας τοῦ λογισαοῦ, ὡς ἀντιβιάσασϑαι. (95.) 

[80 πεπίστευχεν οὖν ᾿Αβραὰμ τῷ ϑεῷ“ (ἄοη. 10,6), ἀλλῶς ἀνθϑρωπὸος 

πεπίστευχεν, ἵνα τὸ ἴδιον τοῦ θνητοῦ γνῷς χαὶ μάϑῃς οὐχ ἄλλως αὐτῷ 

Ἰενέσϑαι, εἰ μὴ ἐχ φύσεως, τὴν τροπήν. ἀλλ εἰ βραχεῖα χαὶ ἀχαρὴς 

γέγονεν, ἄξιον εὐχαριστεῖν" πολλοὶ γὰρ ἕτεροι τῇ ῥύμῃ χαὶ φορᾷ χατα- 590 

181 χλυσϑέντες χαὶ τῇ βία εἰσάπαν ἡφανίσϑησαν. οὐχ ἔστι 1άρ, ὦ γενναῖξ, 

χατὰ τὸν ἱερώτατον Μωυσῆν ἀρτίπους, ἢ ἐν ὕνητῷ σώματι ἀρετή, 

ἀλλὰ παραπλήσιόν τι πάσχουσα νάρχῃ, μιχρὸν ὅσον ὑποχωλαίνουσα. 

»ἐνάρχησε“ γάρ φησι ,τὸ πλάτος τοῦ μηροῦ, ᾧ χαὶ ἐπέσχαϊεν“ ((6η. 

138 32,20. 81).», ἴσως δ᾽ ἂν τῶν εὐθϑαρσεστέρων εἴποι τις παρελϑών, ὅτι 50 

οὐδὲ ἀπιστοῦντός ἐστιν ἢ προφορά, ἀλλ᾽ εὐχομένου, ἵν᾽, εἰ μέλλοι τῶν 

εὐπαϑειῶν ἢ ἀρίστη γεννᾶσϑαι, χαρά, μὴ ἑτέροις ἀριϑμοῖς αᾶλλον ἢ 

τοῖς ἐνενήχοντα χαὶ ἑχατὸν τεχϑῇ (ἄμ, 11,117), ἵνα τὸ [ τέλειον ἀγαθὸν ν. 601 Ν. 

159 τελείοις ἀριϑμοῖς εἰς γένεσιν ἔλθῃ. τέλειοι δ᾽ οἱ λεχϑέντες ἀριϑμοί, 

χαὶ μάλιστα χατὰ τὰς ἱερωτάτας ἀναγραφάς. ἴδωμεν δ᾽ αὐτῶν ἐχάτερον" 90 

1 φασι Μαηρ, 9. Μωσῆς οοἀὰ, 4 ἄνοια Μδηῃρ. ὃ ἀρεπεῖς ἃ 
ὃ αὐτὸν Ἠοοβοἢ, 19 ἀχαρὴς οὐ, Ῥδι. ἴῃ πιρ.: ἀχαρίς οσοαά,, ἄχρονος Μδηρ. 

21 χαὶ τῇ βία] τῆς βίας σοηϊεῖο 22 Μωσῆν εοαα. 20 οὐδὲ} οὐκ 
ἑοπίοῖο 8 ἐνενήκοντα χαὶ ἐχατὸν 50γρ51: ἐννενηχονταέταις οὖσι σοι α., 

ἑχατονταέταις δῖαν, 90 ἑκάτερον βοτρ5; ἑχάτερα οσοσά, 

12. - 14 1901, (0]. 199: Φδωνος ἐκ τῶν περὶ μετονομαζομένων: εὐδαίμων ὅτῳ --- ἅπαντα. 
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Σὴμ εὐθέως μέν, ὃ υἱὸς τοῦ διχαίου Νῶε, πρόγονος δὲ τοῦ δρα- 

τιχοῦ γένους. ηἑχατὸν ἐτῶν εἶναι λέγεται, ἡνίχα ἐγέννησε τὸν ᾿Αρφαξάτ΄ 

(ἄρῃ. 11,10)... ὃς ἑρμηνεύεται συνετάραξε ταλαιπωρίαν" χαλόν γε ἔγγονον 

ψυχῆς χλονεῖν χαὶ συγχεῖν χαὶ διαφϑείρειν τὴν ταλαίπωρον χαὶ γέμουσαν 

ὅ χαχῶν ἀδιχίαν. ἀλλὰ χαὶ ,᾿Αβραὰμ ἄρουραν φυτεύει“ (Θφη. 21.383) 190 

χρώμενος ἑχατοστῷ λόγῳ πρὸς ἀναμέτρησιν τοῦ χωρίου, χαὶ ᾿Ισαὰχ 

»ξχατοστεύουσαν εὑρίσχει χριϑ ἦν“ (ἄρῃ. 20,132). χαὶ τὴν αὐλὴν τῆς 

ἱερᾷς σχηνῆς Μωυσῆς χατασχευάζει πήχεσιν ἔχατόν (Εχοϊ. 217,9). τὸ 

πρὸς ἀνατολὰς χαὶ δύσεις ἐχμετρούμενος διάστημα. ἔστι δὲ χαὶ ἀπαρχῆς 19] 

1ὸ ἀπαρχὴ ὁ ἑχατοστὸς λόγος, ὃν Λευῖται τοῖς ἱερωμένοις ἀπάρχονται 

(Νά. 18,28)" λαβοῦσι γάρ αὐτοῖς τὰς δεκάτας παρὰ τοῦ ἔθνους διεί- 

ρῆται χαϑάπερ ἀπὸ χτημάτων οἰχείων τοῖς ἱερεῦσι διδόναι ὡς δεχάτην 

λόγων ἱεράν. πολλὰ δ᾽ ἄν τις χαὶ ἄλλα σχηοπῶν εὕροι πρὸς ἔπαινον 195 

τοῦ λεχϑέντος ἀριϑμοῦ τοῖς νόμοις ἐμφερόμενα, πρὸς δὲ τὸ παρὼν διεξ- 

ιὸ αἀρχεῖ τὰ εἰρημένα. ἀλλ᾽ ἐὰν τῶν ἑχατὸν ἀφέλῃς δεχάτην ἱερὰν ἀπαρχὴν 

τῷ τῆς ψυχῆς φέροντι χαὶ αὔξζοντι χαὶ πληροῦντι χαρποὺς ϑειῇ, ἕτερον 

ἀριϑιμὸν {τέλειον) τὸν ἐνενήχοντα ἀπολείψεις. πῶς γὰρ οὐ τέλειος, μεϑό- 

ριος ὧν πρώτης χαὶ δεχάτης, χαϑ᾿ ὃν διαχρίνεται τὰ ἅγια τῶν ἁγίων 

τρόπον χαταπετάσματος τοῦ μέσου (ἔχοβ,. 30,33), ᾧ τὰ ὁμογενῇ δια- 

20. στέλλεται χατὰ τὰς ἐν τοῖς εἴδεσι τουᾶς., (30,) ὃ υὲν οὖν ἀστεῖος 193 

ἐλάλει τῇ διανοία τὰ ἀστεῖα ὄντως, ὃ ὃὲ φαῦλος ἑρμηνεύει ἔστιν ὅτε 

παγχάλως τὰ χαλά, πράττει δὲ αἰσχρῶς τὰ αἴσχιστα, χαϑάπερ χαὶ 

Συχὲμ ὁ ἔγγονος ἀνοίας. ᾿Εμὼρ γάρ ἐστι πατρός, ὃς μεταληφϑεὶς ὄνος 

χαλεῖται, αὐτὸς δὲ ἐρμηνευϑείς ἐστιν ὦμος, πόνου σύμβολον. ἄϑλιος 

25 δὲ χαὶ ταλαιπωρίας μεστὸς πόνος, ὃν ἄνοια Ἰεννᾷ, ὥσπερ ὠφέλιμος, 

ᾧ συγγενὴς ἀγχίνοια. φασὶ οῦν οἱ χρησμοὶ ὅτι «ἐλάλησε χατὰ τὴν 194 

διάνοιαν τῆς παρϑένου“ ταπεινώσας αὐτὴν πρότερον ὁ Συχέμ ((θη. 

54.2. 3). ἀρ οὐχ ἐξητασμένως ἐλέχϑη τὸ ἐλάλησε χατὰ τὴν διάνοιαν 

τῆς παρϑένου“, μονονοὺχ εἰς δήλωσιν τοῦ τἀναντία οἷς εἶπεν εἰργασ- 

». 008 Μ. μένου; Δεῖνα γάρ ἐστιν ἢ ἀδέχαστος χρίσις, ἢ πάρεδρος ϑεοῦ δίχη, 

4 (οτὶ. οἷόν τε δα, 0 χρώμενος ΜαγκΙαπιὶ: χώματος Ἄοβὰ, 8 Μωσῆς οοὐὰ, 

11 παρὰ ὁχ περὶ οοτῖ, Β5 12. 18 ὡς δεχάτην λόγων ἱεράν] ἑτέρας δεχάτας ζξκατοστὸν) 
λόγον περιεχούσας (ν. 8 2) γε] δεχάτην ὡς ἀπαρχὴν ἱεράν οοηϊείο, δεκάτην ἑχαστοστῷ 
λόγῳ ἱερὰν οοηϊ. Μδηρ, 16 τῆς] τοὺς Ἄσοηίοίο τὴν ψυχὴν Β5 11 τέλειον 
αὐά. Μδηρ, ἐννενήχοντα σοι, διαλείψεις ΡΟΥ οτγόγοῖῦ Μδηρ, ᾿ 18 (δευτέρας) 

δεχάτης σοηῃίοΐο 19. ρμροβὲ μέσου πιρ]ῖα, φαϊθιβ 46 ΠΟΠΑΘΘΠΑΓΙΪ ΠΌΙΠΘΥΙ ΥἹ ΔΘΘΓΘΊΙΏΤ, 

Θχο 586. σοπὶ. δηρ. 21 {μὲν) ἔστιν σοπίοίο 28. ὄνος τῦδη. τουθη ἰβαίτηα ἐπ τηρ΄. ἃ 

(Η65.}.}: ὦμος ΑΒ 28. οὐχ Μαῃρ.: οὖν οοὐὰ, ἐλαλήϑη Β 28 μόνον οὐχ ἑσοθὰ. 
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195 ἢ ἀειπάρϑενος" ἐρμηνεύεται γὰρ ξχάτερον Δεῖνα, χρίσις ἢ δίχη. ταύτην 

οἱ ἐπιχειροῦντες ἄφρονες διαφθείρειν διὰ τῶν χαϑ᾿ ἐχάστην ἡμέραν 

βουλευμάτων χαὶ ἐπιτηδευμάτων εὐπρεπείᾳ λόγου διαδιδράσχουσι τὸν 

ἔλεγχον. χρὴ γοῦν αὐτοὺς ἢ ἀχόλουθα τοῖς λεγομένοις πράττειν ἣ 

ἀδιχοῦντας ἡσυχάζειν" ἥμισυ γάρ, φασί, χαχοῦ ἡσυχία" χαϑὰ χαὶ Μωυσῆς ὃ 

ἐπιτιλῶν τῷ πρεσβείων μὲν ἀξιώσαντι γένεσιν, δευτερείων δὲ τὸν ἄφ- 

190 ϑαρτον ϑεύόν φησιν: ἥμαρτες, ἡσύχασον“ (θη. 4,1). τὸ γὰρ ἐχτρα- 

γῳδεῖν χαὶ ἐπιχομπάζειν τὰ χαχὰ διπλοῦν ἁμάρτημα. σχεδὸν δ᾽ οἱ 

πολλοὶ πεπόνθασι τοῦτο" λέγουσι μὲν γὰρ ἀεὶ τῇ παρϑένῳ ἀρετῇ τὰ 

φίλα καὶ δίχαιχ, χαιρὸν δ᾽ οὐδένα παριᾶσιν, ἐν ᾧ δυνηϑέντες αὐτὴν οὐχ 1τὸ 

ὑβριοῦσι χαὶ χαχώσουσι. ποία 1ὰρ πόλις οὖχ ἐστι μεστὴ τῶν τὴν 

191 ἀειπάρϑενον ὑμνούντων ἀρετήν; οἱ τὰ ὦτα τῶν παρατυγχανόντων ἀπο- 

χναίουσι διεξιόντες τὰ τοιαῦτα" ἢ φρόνησις ἀναγχαῖΐον, ἢ ἀφροσύνη βλα- 

βερύν: αἱρετὸν ἢ σωφροσύνη. ἐχϑρὸν ἢ ἀχολασία" ὑπομονῆς ἄξιον ἢ 

ἀνδρεία, φυγῆς ἢ δειλία συμφέρον ἢ διχαιοσύνη, ἀτύμφοηρον ἢ ἀδιχία" 15 

τὸ ἤσιον χαλόν, τὸ ἀνόσιον αἰσχρόν: τὸ ϑεοσεβὲς ἐπαινετόν, τὸ ἀσεβὲς 
Ξχτόν" [τὸ] οἰχειότατον ἀνθρώπου φύσει τὸ εὖ χαὶ βουλεύεσθαι χαὶ 

198 πράττειν χαὶ λέγειν, ἀλλοτριώτατηον τὸ χαχῶς τούτων ἔχαστον. ταῦτα 

χαὶ τὰ τοιαῦτα ἀεὶ συνείροντες τὰ διχαστήρια χαὶ βοηυλευτήρια χαὶ τὰ 

ϑέατρα χαὶ πάντα σύλλογον χαὶ θίασον ἀνθρώπων ἀπατῶσιν, ὥσπερ οἱ 30 

προσωπεῖα χαλὰ αἰσχίσταις ὄψεσι περιτιϑέντες προνοίχ τοῦ μὴ ὑπὸ τῶν 

109 ὁρώντων ἐλέγχεσϑαι. ἀλλ᾽ οὐδὲν ὄφελος" ἀφίξονται γάρ τινες εὖ μάλα 

ἐρρωμένοι χαὶ τῷ περὶ ἀρετὴν ζήλῳ χατεσχημένοι χαὶ τὰ περιχαλύμ- 

ματα χαὶ περίχπτα ταῦτα, ὅσα λόγῳ χαχοτεχνοῦντες συνύφηναν, ἀπαμ- 

φιάσαντες χαὶ τυμνὴν αὐτὴν ἐφ᾽ αὑτῆς τὴν ψυχὴν αὐγάσαντες εἴσονται 35 

χαὶ τὰ ἐν μυχοῖς ἀποχείμενα τῆς φύσεως ἀπόρρητα- εἶτ᾽ ἔξω προαγα- 

Ἰόντες τὰ αἴσχη χαὶ τὰ ὀνείδη πάντα αὐτῆς ἐν ἡλίῳ χαϑαρῷ πᾶσιν 

Ὁ. χαὶ ἐπιτηδευμάτων ὁπι. [Ὁ εὐεπείᾳ ὁοηὶ. Μαηρ. 4 ἐχρῆν οὖν σοπίοϊο 

ὃ Μωσῆς Ἄοοὐα, 9. τῇ ἀειπαρϑένῳ σοηΐϊ. ἤδησ. 10 δίχαια Μαδμρ.: δίχη Ἄεοὐ. 

παριᾶσι» Ἠοοξοῦ.: παρίασιν οὐ66, 15 ἀνδρία οοὐά. 1Ὁ. 11 τὸ ἀσεβὲς ψεχτόν 

οι, καὶ 1Π τὸ 566]. Μαην. βουλεύεσθαι Μαηρσ.: βούλεσθαι οοπά. 19. τοτῖ, 

τὰ 560]. γ6] {τὰ) βουλευτήρια ΒΟΥ. 20 ἀνθρώπων Μδῃρ.: ἄνθρωποι ἐοὐά, 
9 κατεσχημένοι Μαπρ.: χατισχημένοι σοαά. 34. χαχοτεχνοῦντες βοτὶρπὶ: χατα- 

τεχνοῦντες οοὐά. συνύφηναν βογῖρμδὶ: συνύφαναν οὐδά, 21 τὰ αἴσχη 5ογρ51: 

τὴν αἰσχύνην σοβά, 

1. 8 ὍΝ [0]. ἀθν τοῦ αὐτοῦ ΠΗ 00]. 194τ τὸ ἐχτραγωδεῖν χαὶ ἐπιχομπάζειν (ἐπιχωμάζειν 

)}Ὲ) τὰ καχὰ διπλοῦν ἁμάρτημα. 
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ἐπιδείξονται, οἵα τις οὖσα, ὡς αἰσχρὰ καὶ χαταγέλαστος οἷαν ἐχ τῶν 

περιάπτων, ὡς νήόϑην ἐπεμύρφαζεν εὐμορφίαν. οἱ ὃὲ πρὸς ἄμοναν 200 

εὐτρεπεῖς τῶν οὕτως βεβήλων χαὶ ἀχαϑάρτων τρόπων δύο μέν εἰσιν 

ἀριϑμῷ, Συμεὼν χαὶ Λευί, γνώμῃ δὲ εἷς. διὸ χαὶ ἐν ταῖς εὐλογίαις ὃ μὲν 

5. πατὴρ αὐτοὺς ἐν τάξει ἑνὸς χατηρίθμει (6η. 49,9), διὰ τὸ σύμμρωνην τῆς 

δμονοίας χαὶ τῆς πρὸς ἕν χαὶ τὸ αὐτὸ μέρος ὁρμῆς. ὃ δὲ Μωυσῆς 

ρ. θ09 Μ. οὐδὲ δυάδος ἔτι μέμνηται, ἀλλ᾽ ὅλον τὸν [ Συμεὼν εἰς τὸν Λευὶ ἐνεχά- 

ραξε (Π) ουΐ. 33,8) δύο οὐσίας χερασάμενος, ἀφ᾽ ὧν ἕνα εἰργάσατο 

οἴον ἰδέᾳ αἱὰ τυπωϑέντα, τὸ ἀχούειν τῷ πράττειν ἐνώσας. 

10 (31.) ᾿Ἐπειδὴ τοίνυν ἔγνω τὴν ἐπαγγελίαν λαλοῦσαν τὰ αἰδοῦς καὶ 30] 

εὐλαβείας μεστὰ χατὰ τὴν αὑτοῦ διάνοιαν ὃ σπουδαῖος, ἔπαϑεν ἀμφόή- 

τερὰ, χαὶ τὴν πρὸς τὸν ϑεὸν πίστιν χαὶ τὴν πρὸς τὸ ενητὸν ἀπιστίαν. 

εἰχότως οὖν φησι δεόμενος" Ἰσμαὴλ οὗτος ζήτω ἐνώπιόν σου“ (θη. 

11,18). οὐχ ἀπὸ σχοποῦ τῶν ἐμφερομένων ξἔχαστον τῶν ὀνομάτων τιϑείς, 

15. τὸ «οὗτος, τὸ οζήτω“, τὸ «ἐνώπιόν σου“ ταῖς γὰρ ἐν τοῖς πράγμασιν 

διιωνυμίαις ἠπατήθησαν οὐχ ὀλίγοι. τί δ᾽ ἐστὶν ὃ λέγω, σχεπτέον" 302 

ἑρμηνευϑεὶς Ἰσμαήλ ἐστιν ἀχοὴ ϑεοῦ, τῶν δὲ ϑείων δογμάτων οἱ μὲν 

ἀχούουσιν ἐπ᾿ ὠφελεία, οἱ δ᾽ ἐπὶ βλάβῃ αὐτῶν τε χαὶ ἑτέρων. ἢ τὸν 

οἰωνοσχύπον Βαλαὰμ οὐχ δρᾷς; οὗτος εἰσάγεται ,ἀχούων λόγια ϑεοῦ 

0 ἐπιστάμενός τε ἐπιστήμην παρὰ ὑψίστου“ (Ναπι. 24,10). ἀλλὰ τί ἐχ 303 

τῆς τοιαύτης ἀχροάσεως, τί δ᾽ ἐκ τῆς τοιαύτης ἐπιστήμης ὥνατο, 

Ἰνώμῃ μὲν ἐπιχειρήσας τὸ ψυχῆς ἄριστον ὄμμα λυμήνασθαι, ὃ δὴ μόνον 

τὸν ϑεὸν ὁρᾶν πεπαίδευται. μὴ δυνηϑεὶς δέ διὰ τὸ σωτῆρος χράτος 

ἀήττητον; τοιγαροῦν ὦ υὲν χαταχεντούμενος ὑπὸ φρενοβλαβείας τῆς 

50 ξαυτοῦ χαὶ τραύματα πολλὰ δεξάμενος ἐν μέσοις τραυματίαις ἀπώλετο 

(Νυα, 31,8). διότι σοφιστείᾳ μαντιχῇ τὴν ϑεοφύόρητον προφητείαν παρε- 

χάραξε. δεόντως οὖν εὔχεται ὁ ἀστεῖος, ἵν᾽ οὗτος μόνος Ἰσμαὴλ ὑγιαίνῃ, 304 

διὰ τοὺς ἡ γνησίως ἀχούοντας τῶν ἱερῶν ὑφηγήσεων" οἷς ἀπεῖπε 

Μωυσῆς ἀντιχρὺυς εἰς ἐχχλησίαν φοιτᾶν τοῦ πανηγχεμμύνος, τεϑλασμένοι 900 

80 1ὰρ τὰ γεννητιχὰ τῆς διανοίας ἢ χαὶ τελείως ἀποχοπέντες οἵ τὴν ἴδιον 

νοῦν χαὶ τὴν αἴσϑησιν ἀποσεμνύνοντες ὡς μόνα τῶν χατ᾽ ἀνϑρώπους 

αἴτια πραγμάτων ἢ οἱ πολυθεΐας ἐρασταὶ χαὶ τὸν πολύϑεον ἐχτετιμη- 
Ψ᾿ 

Ι ὡς οῃῃ. Β 3 ἐχαὶ ὡς σοπὶ. Μδησ, ἢ εὐπρεπεῖς Β ὄντως "αὶ 

0. Μωτῆς εοὐά. 10 ἐπαγγελίαν Μδησ,: ἀπαγγελίαν οὐάήα. 11 αὐτοῦ οοὐά. 
123 γεννητὸν Υ 14. ἐχφερομένων εοπὶ. Μδῃρ. αἰ, τῶν νἱ, 5860]. 29 γνώ- 

μην Β 22 τὸ {τοῦ σοπίοῖϊο 90, 91 παρεχάραξε Μαηρ.: προεχάραξε ἡ, 
προυχάραξε Β 21 μόνος 'ἴπ πὴρ. Β 2 πράγματα Β ἢ] καὶ σοηϊοῖο 
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χότες ϑίασον, οἱ ἐχ πόρνης γεγονότες, τὸν ἕνα ἀνδρα χαὶ πατέρα φιλα- 
, ἜΝ ᾿ " ᾿Ὡ... ΔΊ " ὶ; , ὲ ΄ ,-» 

ρέτου ψυχῆς ϑεὸν οὐχ εἰδότες, ἀρ᾽ οὐχ εἰχότως ἐλαύνονταί τε χαὶ φυγα- 

900 δεύονται (Πομέ, 23,1. 2); παραπλήσιόν μοι δηοχοῦσι ποιεῖν χαὶ οἱ χατη- 

Ἰορηῦντες τοῦ υἱοῦ γονεῖς ἐπ᾿ οἰνοφλυγία" λέγουσι γάρ' .,δὃ υἱὸς ἡμῶν 

οὗτος ἀπειθεῖ“ (θαι. 21,20), διὰ τῆς προσϑήχης τῆς οὗτος“ μη- ῶν 

νύοντες, ὅτι εἰσὶν ἕτεροι παῖδες χαρτεριχοὶ χαὶ σώφρονες, τοῖς ἐπιταγ- 

μασι τοῦ ὀρϑοῦ λόγου χαὶ παιδείας πειϑαρχοῦντες- οὗτοι τὰρ ψυχῆς 

ἀψευδέστατοι γονεῖς, ὑφ᾽ ὧν χατηγορηϑῆναι μὲν [ αἴσχιστον, ἐπαινεϑῆναι ρ. 610 Ν 

δ᾽ εὐχλεέστατον. τὸ (δὲ) ,οὗτός ἐστιν ᾿Ααρὼν χαὶ Μωυσῇς, οἷς εἶπεν 

ὃ ϑεὸς ἐξαγαγεῖν τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ ἐξ ᾿Αἰγύπτου“ (χοά. 60, 26) χαὶ τὸ 

τὸ οοὗτοί εἰσιν οἱ διαλεγόμενοι Φαραὼ βασιλεῖ (Ν]ά. 31), ταῦτα μὴ 

νομίζωμεν εἰρῆσϑαι παρέργως ἢ τὰς δείξεις μὴ πλέον τι τῶν ὀνομάτων 

1] «. 

9058 παρεμφαίνειν. ἐπειδὴ Ἰὰρ Μωυσῆς μέν ἐστι νοῦς ὃ χαϑαρώτατος, 

᾿Ααρὼν ὃὲ λύγος αὑτοῦ, πεπαίδευται δὲ χαὶ ὃ νοῦς ϑεοπρεπῶς ἐφά- 

πτεσϑαι χαὶ ὁ λόγος ὁσίως ἑρμηνεύειν τὰ ὅσια, μιμηλάζηντες δὴ οἵ 15 

σηφισταὶ χαὶ παραχόπτοντες τὸ δύχιμον νόμισμα τοῦτό φασι χαὶ νοεῖν 

ὀρθῶς περὶ τοῦ ἀρίστου χαὶ λέγειν ἐπαινετῶς (Εχοά, 7,11). ὅπως 

οὖν μὴ ἀπατώμεθα παραϑέσει τῶν χεχιβδηλευμένων πρὸς τὰ δόχιμα 

309 δι᾽ ὁμοιότητος τοῦ χαραχτῆρος, βάσανον ἔδωχεν, ἡ διαχριϑήσεται. τίς 

οὖν ἢ βάσανος; τὸ ἐξαγαγεῖν ἐχ τῆς σωματιχῇς χώρας τὸν δρατιχὴν 30 

χαὶ φιλοϑεάμονα νοῦν χαὶ φιλόσοφον. ὁ μὲν γὰρ τοῦτο δυνηϑεὶς Μωυ- 

σῆς ἐστιν οὗτος, ὁ δὲ ἀδυνατήσας, ὃ λεγύμενος μόνον, μυρίας δὲ σεμ- 

γότητας ὀνομάτων ἐπαμπισχόμενος, Ἰελᾶται. ζῆν δὲ εὔχεται τῷ Ἰσμαήλ, 

οὐ τῆς μετὰ σώματος ζωῆς ἐπιστρεφύμενος, ἀλλ᾽ ἵνα τὸ ϑεῖον ἄχουσμα 

210 ἐπὶ ψυχῇ διαιωνίζην ἐγείρῃ τε αὐτὸν χαὶ ζωπυρῇ. (38.) χαὶ ὃ μὲν 20 

ἀχρόασιν λύγων χαὶ μάϑησιν δογμάτων ἱερῶν εὔχεται ζῆν, ὡς ἐλέχϑη, 

ἢ δ᾽ ἀσχητὴς Ἰαχὼβ εὐφυΐαν" λέγει γάρ. ζήτω ᾿ Ῥουβὴν χαὶ μὴ ἀπο- 

ϑανέτω“ (Τ)ευΐ. 33,6). ἀρά 1ε αϑανασίαν χαὶ ἀφϑαρσίαν εὐχόμενος, 

ἀνθρώπῳ πρᾶγμα ἀδύνατον; οὐ δήπου. τί οὖν ἔσϑ᾽ ὃ βούλεται παρα- 

2311 στῆσαι, λεχτέον. πᾶάντα τὰ ἀχηύσματα χαὶ μαϑήματα ἐποιχοδομεῖται 90 

4 τοῦ υἱοῦ Μαπρ.: τούτου οοὐα, 9. δὲ αὐ. Μαιηρ. Μωσῆς οοὐά, 
12 λέξεις Μδηρ. 19. Μωσῆς οοσά. 1ὅ μιμηλάζοντες Μαηρ.:᾿ 

μιμηλίζοντες οοὐά,, χιβδηλεύοντες σοπῖοῖϊο δὴ Μαπρ.: δ᾽ εοὐά, 10 τοῦτό] 

αὑτοὺς ὃχ οοὐΐοο ὥχομ, (]}}, Νον. 142. Μδηρ. 19 ὁμοιότητα σοηίοϊο 

τὴν βάσανον Β 31. ῶ9 Μωσῆς οοὐὰ; 20. ἐπαμπισχόμενος βου ρ5ῖ: ἐπαμφισχό- 

μενος οοἠά. 21 ᾿Ιαχὼβ] ρὸγ πιοπηουΐαθ ἰαρϑαπι ΡΟ, φαρὶε5 (ἔθη, 49. τηθιηοτ, 

Ιαοοῦυπ ργὸ Μοβο ἱπάμεῖ! Ῥουβὴν βονῖρβῖ: ᾿Ῥουβὶμ εοἄά, 80 μαϑήματα] 
ϑεάματα εὐηΐϊ. Μαπρ. 
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χαϑάπερ ϑεμελίῳ προχαταβεβλημένῳ φύσει παιδείας δεχτιχῇ, φύσεως 

δὲ μὴ προὐπαρχούσης ἀνωφελῆ πάντα. ὃρυὸς γὰρ ἢ λίϑου χωφῆς 

οὐδὲν ἄν δόξαιεν οἱ ἀφυεῖς διαφέρειν ἔγχολλον γὰρ ἄν οὐδὲν αὐτοῖς 

ἁρμόζοιτο, πάντα δ᾽ ὡς ἀπὸ στερροῦ τινος ἀποπάλλεται χαὶ ἀποπηδᾶ. 

[4 τὰς ὃὲ τῶν εὐφυῶν ψυχὰς ἔστιν ἰδεῖν χηροῦ τρόπον λελειασμένου μήτε 212 

ἄγαν στερεοῦ μήτε ἄγαν ἁπαλοῦ χεχερασμένας μετρίως, παραδεχομένας 

τὰ ἀχηούσματα χαὶ ϑεάματα ῥαδίως πάντα χαὶ ἐναποματτομένας ἄχρως 

αὐτὰς τὰ εἴδη, μνήμης ἐναργεῖς τινας εἰχόνας. ἦν γοῦν ἀναγχαῖηον 313 

». Ὁ} Μ, εὔξασϑαι τῷ [ λογιχῷ γένει τὸ εὐφυὲς ἄνοσον χαὶ ἀϑάνατον παρεῖναι. 

ιῦ τοῦ μὲν γὰρ χατ᾽ ἀρετὴν βίου, ὅς ἐστιν ἀψευδεστάτη ζωή, μετέχουσιν 

ὀλίγοι, οὐχὶ τῶν ἀγελαίων φημί --- τούτων γὰρ οὐδεὶς τῆς ἀληϑοῦς 

ζωῆς χεχοινώνηχεν ---, ἀλλ᾽ εἴ τισιν ἐξεγένετο τὰς τῶν ἀνϑρώπων φυγεῖν 

σπουδὰς χαὶ ϑεῷ μόνῳ ζῆσαι. παρὸ χαὶ λίαν τεϑαύμαχεν ὁ ἀσχητιχὸς 214 

χαὶ ἀνδρεῖος, εἴ τις ἐν μέσῳ τοῦ βίου ποταμῷ φορούμενος ὑπ᾽ οὐδε- 

ι5. μιᾷᾶς ῥύμης χατασύρεται, δύναιτο δὲ χαὶ πλούτῳ πολλῷ ῥέοντι ἀντισχεῖν 

χαὶ δονῆς ἀμέτρου φορὰν (ἀν)ῶσαι χαὶ λαίλαπι χενῆῇς δύξης μὴ ἀναρ- 

πασϑῆναι. λέγει γοῦν οὐχ ὃ Ἰαχὼβ τῷ Ἰωσὴφ μᾶλλον ἣ ὁ ἱερὸς λόγος 915 

παντὶ τῷ τὸ μὲν σῶμα εὐεχτοῦντι, ἐν ἀφϑόνοις δὲ ταῖς εἰς περιουσίαν 

ὕλαις ἐξεταζομένῳ χαὶ πρὸς μηδεμιᾶς ἀλισχομένῳ: (ἔτι γὰρ σὺ ζῇς“ 

Ἂ (θη. 46, 30); ϑαυμαστὸν ἐχφωνήσας λόγον χαὶ τὸν ἡμέτερον βίον 

ὑπερδεδραμηχότα, οἵ μιχρᾶς πρὸς εὐτυχίαν αὔρας λαβόμενοι, πάντα 

χάλων ἀνασείσαντες, λαυπρὰ φυσῶμεν χαὶ πνεύσαντες μέγα καὶ σύντονον 

πλησίστιοι πρὸς τὰς ἀπολαύσεις τῶν παϑῶν φερόμεϑα χαὶ οὐ πρότερον 

στέλλομεν τὰς ἀνειμένας χαὶ χεχαλασμένας ἀχρατῶς ἐπιϑυμίας, ἕως 

4 στερεοῦ Ὁ ((ὉΠη) ἢ. 6. μήτε Οἱ βετίρβίε Μᾶπρ.: μετὰ οοὐά, 
8. αὐτῶν γε] αὑταῖς σοπίοῖο ἐνεργεῖς ἨοδΒΕΉ.. 10 ἐστιν ἢ): ἐστιν 

ἡ τοάα, 11 οὐδὲ εἰς }Ὁ) 13. σπουδὰς οοὐά.: βλάβας 19, συνουσίας 
ἐοῃίεῖο 14 {τῷ» τοῦ οοῃίοῖο ποταμοφορούμενος Β 

ὑπ᾽ βογιρβὶ: ἀπ᾿ Ἄοαὰ. 15. δύναται οοηΐϊ. (δπ 16. ἀνῶσαι 5ογἰρδ5ὶ: οἷσαι 
ςοὐά,, στῆσαι γε]. ἀντωϑῆχσαι (510) ὁοηϊ. Μδηρ. 21 ὑπερδεδραμηχότα Μδῃβ.: ἀπο- 

δεδραμηχκότα οοὐά. 

ϊ-4 ὉῈ [0]. 204. Φίλωνος ἐκ τῶν περὶ μετονομαζομένων: φυσιχῶς μὴ προὐπαρχούσης 

τῷ μανθάνοντι εὐφυΐας ἀνωφελῆ πάντα.... χαλὸν γὰρ μάϑημα οὐδὲν αὑτοῖς ἁρμόζεται 

ἀπεστραμμένως διαχειμένοις χαὶ τὰ ὦτα μύουσι, πάντα δὲ ὡς ἀπὸ στερεοῦ τινος ἀντιπνέον- 

τὸς πρὸς τὸ πνεῦμα. ὃ οἵ. ΡΙαίοπῖ8. ΤΉ θαι. Ρ. 191 Ο 88... ΒΌρτα δὰ ρ, 41,18. 

Ι0-19. ὉΡ (0]. 298. τοῦ κατ᾽ ἀρετὴν --- ζῆσαι. 19 οἵ. νο]. ΠΠ δὰ μ, 212, 28, 

ῬΒΠΟΩΐΪΒ ορόσα τοὶ. 1Π. 18 
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216 ἄν ἐξοχείλαντες ὅλῳ τῷ Ψυχῆς ναυαγήσωμεν σχάφει. (39.) παγχάλως 

οὖν τοῦτον τὸν ᾿Ισμαὴλ εὔχεται ζῆν. προστίθησιν οὖν «ἐνώπιον τοῦ 

ϑεοῦ ζήτω“ (ἄθη. 11,18), τέλος τῆς εὐδαιμονίας τιϑέμενος ἐπισχήπου 

11 χαὶ ἐφόρου τοῦ τῶν ὄντων ἀρίστου τὴν διάνοιαν ἀξιωϑῆναι. εἰ γὰρ 

παιδαγωγοῦ μὲν παρόντος οὐχ ἄν ἁμάρτοι ὃ ἀγόμενος, ὑφηγητὴς δὲ 8 

ἐγγὺς ὧν ὠφελεῖ τὸν μανθάνοντα, πρεσβυτέρου δὲ παρατυγχάνοντος αἰδοῖ 

χαὶ σωφροσύνῃ χοσμεῖται νέης, πατὴρ ὃξ ἢ υήτηρ υἱὸν μέλλοντα ᾿ἀδιχεῖν 

ἐχώλυσαν ἐφ᾽ ἡσυχίας αὐτὸ μόνον ὀφθέντες, ἡλίχαις τισὶν ὑπερβολαῖς 

ἀγαϑῶν χρήσεσϑαι νομίζομεν τὸν ὑπολαμβανοντ᾽ ἀεὶ ὑπὸ ϑεοῦ ϑεω- 

ρεῖσϑαι; τὸ γὰρ τοῦ παρόντος χαὶ περιβλέπεται ἀξίωμα δεδιὼς χαὶ 10 

218 τρέμων ἀνὰ χράτος τὸ ἀδιχεῖν ἀποδράσεται. τὸν δὲ Ἰσμαὴλ ὅταν 

εὔχηται ζῆν, οὐχ ἀπέγνωχε τὴν γένεσιν Ἰσαάχ, ὡς χαὶ πρότερον εἶπον. 

ἀλλὰ πεπίστευχε μὲν τῷ ϑεῷ 5 ΞΞ « οὐδὲ γὰρ ἃ δοῦναι ϑεῷ, ταῦτα χαὶ 

ἀνθρώπῳ λαβεῖν δυνατόν, ἐπειδὴ τῷ μὲν πλεῖστα χαὶ μέγιστα χαρίσασϑαι 

9519 ῥάδιον, ἡμῖν δ᾽ οὐχ εὐμαρὲς τὰς προτεινομένας δέξασϑαι δωρεᾶς. ἀγα- 1Ὁ 

πητὸν γάρ, εἰ τῶν ἐχ πόνου χαὶ μελέτης συντρύφων χαὶ συνηϑεστέρων 

ἀγαϑῶν ἐπιλάχοιμεν, [ τῶν δ᾽ ἄνευ τέχνης ἢ συνόλως ἀνθρωπίνης ἐπι- ρ. 012 Ν. 

γοίας ἀπαυτοματιζόντων χαὶ ἐξ ἑτοίμου γινομένων οὐδ᾽ ἐλπὶς ἐφιχέσϑαι" 

ταῦτα γὰρ ἅτε ϑεῖα ὄντα ϑειοτέραις χαὶ ἀχηράτοις φύσεσιν ἀπηλλαγ- 

9290 μέναις ϑνητοῦ σώματος εὑρίσχειν ἀναγκαῖον. ἐδίδαξε δὲ Μωυσῆς χατὰ 90 

δύναμιν τῶν χειρῶν τὰς εὐχαρίστους δμολογίας ποιεῖσϑαι (Ν. 0,21), 

1 ἐξωχείλαντες Β 2 (κατὰ) τοῦτον οοπΐ. ΟΟἢπ εὔχεται βεγί ρ51: εὐχόμεθα 

οοὐα,, εὐχώμεϑα σοηὶ. (Ὀδὴ προστίϑησι γοῦν θδπ6 σοηΐ. ΟΠ ἢ 3. ζήτω Μαηρ.: 
ζῇ εοἀά,, ἰοτί. ἀε6], ὃ εἰσαγόμενος οσοπὶ. Μδηρ., παιδαγωγούμενος ὁοηϊοῖο 

8 αὐτὸ Μδηρ.: αὐτῷ οοὐά, 9. χρήσεσθαι Μδπρ.: χρήσασθαι εὐ, 10 αἰεὶ 
περιβλεπόμενος σοῃίοϊο, καὶ προσβλέποντος σοπὶ. δδηρ. 12 ἀπέγνωχε Νίαῃρ.: 

ἀπέγνωσε οοδά. 1 Ἰαουπαιῃ βἰαίθο (εἴ, ἃ 178) ἃ) ὅσα ὈῊ (0]. 838 ϑεὸν 

Ὁ [0]. 259. ὉῈ [0], 217 14. λαμβάνειν Π)0 [ο]. 359. ΤῈ [0]. 211 πλεῖστα] καὶ 

πλεῖστα [0 [0]. 158. ῈἘ [ο]. 204 εἱ 8538 χαὶ μέγιστα οἴ. ΠῈ [0]. 338, χαὶ μεστὰ 

μεγέϑους Ὲ [0]. 217 χαρίσασϑαι 1)0 [ο]. 259 ΠῈᾺ ΠΗ (0]. 2526: χαρίζεσϑαι οοαά. "0 

ἴο]. 138 ΠΗ [0]. 304. εὐ 338 18 προχειμένας Β 10 μελέταις ὁοηϊ. Μαηρ, 

20 ἐδίδαξε Μαηρ,: ἔδειξε οσοβὰ, Μωσῆς εοὐὰ. 21 χαρίτων οοηΐ, Μδηρ, 

1--α οἵ, Οτίρ. Οονηπιθηῖ. ἰκ Θἴεη. Ρ. 20 (αὐ εμηάίεπι ἰοσαμι): ἐξαίρετόν τι ἠξίου περὶ τοῦ 
Ἰσμαὴλ ὁ ᾿Αβραάμ, οὐκ ἀρκούμενος τῷ ,εζήτω" - διὸ προσέϑηχεν «ἐναντίον σου". τὸ γὰρ 

ζῇν ἐναντίον κυρίου μαχαρίων ἐστὶ χαὶ τῶν ἁγίων μόνων (οἵ. ΡΠ ΟΠ 5. αυπθβί. ἴῃ (ἴθι. ΠῚ 

ἃ δὴ). 15-- ὃ 6 [ο]. 138:- Φίλωνος ἐκ τοῦ περὶ τῶν μετονομαζομένων, ἴο!. ϑῦϑν 

τοῦ αὐτοῦ ἐχ τοῦ περὶ τῶν μετονομαζομένων, ΠῈ [οἹ], 142ν οἱ 277. τοῦ αὐτοῦ ΠῊ 

ἴο], 20 4ν 2οῦτ ὀϑϑε Φίλωνος: οὐχ ἃ δοῦναι --- δωρεάς, 
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τὸν ἀγχίνουν ἀνάθημα ἀνατιϑέντα τὸ συνετὸν χαὶ τὸ φρόνιμον, τὸν 

λόγιον τὰς ἐν λύγῳ πάσας ἀρετὰς ἀνιεροῦντα διά τε δῆς χαὶ τῶν χατα- 

λογάδην τοῦ ὄντος ἐγχωμίων, χαὶ χατ᾽ εἴδης τὸν φυσιχὸν φυσιολογίαν, 

τὸν ἠθιχὸν πᾶσαν τὴν ἠθικὴν φιλοσοφίαν, τὸν τεχνιχὸν χαὶ ἐπιστήμονα 

ὃ τὰ ϑεωρήματα τῶν τεχνῶν χαὶ ἐπιστημῶν, οὕτως εὔπλοιαν μὲν ναύτης 991] 

χαὶ χυβερνήτης, εὐφορίαν δὲ χαρπῶν εωπόνης, εὐτοχίαν δὲ ζῴων ἀγε- 

λάρχης, ὑγείαν δὲ χαμνόντων ἰατρός, ὃ δ᾽ αὖ στρατείας ἡγεμὼν τοῦ 

πολέμου χράτος χαὶ ὁ πολιτιχὸς ἢ βασιλιχὸς τὴν νόμιμον προστασίαν 

χαὶ ἠγεμονίαν ἀναϑήσει, χαὶ συνελόντα φράσαι πάντων ὅσα ἢ ψυχῆς 

ι0 ἣ σώματος ἣ τῶν ἐχτὸς ἀγαϑαά ἐστιν ὃ μὴ φίλαυτος αἴτιον ἀποφανεῖ 

τὸν ἀψευδῶς μόνον αἴτιον ϑεόν. μηδεὶς οὖν τῶν ἀφανεστέρων χαὶ 399 

ταπεινοτέρων εἶναι δοχηούντων ἐλπίδος ἀπογνώσει τῆς ἀμείνονος ἀποχνη- 

σάτω ἱχέτης εὐχάριστος γενέσϑαι ϑεοῦ, ἀλλ᾽ εἰ χαὶ μηδὲν ἔτι προσδοχᾷ 

τῶν μειζόνων, ὑπὲρ τούτων ὧν ἔλαχεν ἤδη χατὰ τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν 

15. εὐχαριστείτω. μυρίων δ᾽ ἔλαχε, Ἰενέσεως, ζωῆς, τροφῆς, ψυχῆς, 393 

αἰσϑήσεως, φαντασίας, ὁρμῆς, λογισμοῦ. λογισμὸς δὲ βραχὺ μὲν ὄνομα, 

τελειότατον δὲ χαὶ θειότατον ἔργον. τῆς τοῦ παντὸς ψυχῆς ἀπόσπασμα 

ἥ, ὅπερ ὁσιώτερον εἰπεῖν τοῖς χατὰ Μωυσῆν φιλοσοφοῦσιν, εἰχόνης 

ϑείας ἐχυχγεῖον ἐμφερές. (40.) ἐπαινεῖν ἄξιον χαὶ τῶν χατασχόπων 994 

30 τοὺς ἐπιχειρήσαντας μὲν αὐτόπρεμνον τὸ ἀρετῆς ὅλον ἀνασπάσαι χαὶ 

βαστάσαι στέλεχος, ἐπεὶ δ᾽ οὐχ ἠδυνήϑησαν, χληματίδα τοῦν χαὶ ἕνα 

βότρυν λαβόντας, δεῖγμα καὶ μέρος τῆς συμπάσης, ὃ φέρειν αὐτὸ μόνον 
ἴσχυον (Νυμπι. 13,24). εὐχτὸν μὲν ἀϑρόῳ τῷ πλήϑει τῶν ἀρετῶν 990 
ἐγχορεύειν" εἰ δὲ τοῦτο μεῖζον ἢ χατὰ ἀνθρωπίνην φύσιν, ἀγαπῶμεν, 

». 619 Μ. εἴ τῳ ἐξεγένετο μιᾷ τινι τῶν χατὰ μέρος | ἐντυχεῖν, σωφροσύνῃ ἢ ἀνδρείᾳ 

ἢ. τὸν ἴῃ τὴρσ, ΠΟΘβΟΝ.: τὸ οοσά, φυσιολογίαν ἴῃ τὴρ. οἷ. Ῥᾶτγ.: φυσιολογίας 

σοὐά, (τὸ) τοῦ οοπίοῖο 9. συνελόντι σοηΐοῖο 10 ἀποφανεῖ 
Μαηνσ.: ἀποφαίνει σοι ά. 12 ἀπογνώση "ἢ 13. εὐχάριστος Ὁ) : οἴῃ. οοὐά, 

ϑεῶ ἢ 14 ροβὶ ἤδη Δ. ἀγαθῶν ἢ), ἰοτγί. γθοίθ 15. εὐχαριστεῖ τῷ ϑεῴῷ. 

μυρίων Ὁ ροβξὶ ἔλαχεν αὐά, ἀγαϑῶν ἢ 1Ὁ φαντασίας ὁρμῆς οἴχῃ. Ὁ ὁρμῆς, 

νοῦ. νοῦς δὲ σοηΐ. δηρ, 10 βραχύτατον Ὦν ὄνομα μὲν [Ὁ 11 δὲ οπι. Β 

ϑειότατον Ὠ: βραχύτατον σοι 4., {οὐ) βραχύτατον οὐπὶ. (ὑτοβδιίδηη, περιμάχητον ςοῃΐ. 

δηρ. 18 Μωσῆν οοὐα, 19. (δ᾽) ἄξιον σοπίεῖο 22 αὐτὸ μόνον Μδηρ.: 
μόνον αὐτὸ Α, μόνον αὐτῷ 28 μὲν {γὰρ) σοηϊοίο 25 ἀνδρία. οὐ, 

11--15 ΠΗ μοβὲ Ἰοσιπὶ δὰ [ἰπ, 19. αἰϊαίθι : μηδεὶς οὖν --- γενέσθαι ϑεῷ. 

14---ΤἸ ΠῊ [(ο]. ὅϑϑε Φίλωνος: ὑπὲρ ὧν οὖν ἕχαστος ἔλαχεν ἤδη ἀγαθῶν, κατὰ --- 
ἔργον. 18, 19. ρεγρὶὶ Η: ἐχεῖνος ϑείας ἐμφερείας ἐχμαγεῖον. 

185 



190 ΡΗΓΙΚΟΝΙΒ 

ἢ διχαιοσύνῃ ἢ φιλανθρωπίᾳ. φερέτω γὰρ ἕν τι ἀγαθὸν ἢ ψυχὴ χαὶ 

30 τιχτέτω, μὴ πάντων ἄφορος χαὶ στεῖρα γινέσϑω. σὺ δὲ τοιαῦτα ἐπι- 

τάγματα ἐπιτάξεις υἱεῖ τῷ σεαυτοῦ; εἰ μὴ τοῖς οἰχέταις ἡμέρως χρῇ. 

υηδὲ τοῖς ὁμοτίμοις χοινωνιχῶς" εἰ μὴ χοσμίως τυναιχί, μηδὲ γονεῦσι 

τιμητιχῶς: εἰ μητρὸς ὀλιγωρεῖς χαὶ πατρός, ἀσέβει χαὶ εἰς τὸ ϑεῖον. ὃ 

εἰ χαίρεις ἡδονῇ, μη(δὲ) φιλαργυρίας ἀποστῇς. ἐφίεσαι πολυχρηματίας: 

97 χαὶ χενοδόξει. τί γάρ; οὐ μετριάζειν ἐν ἐνίοις ἀξιοῖς, εἰ μὴ ἐν πᾶσι 

δύνασαι; οὐχ ἂν οὖν εἴποι ὃ υἱός" τί λέγεις, ὦ πάτερ; ἢ τέλειον ἀγαϑὸν 

ἢ τέλειον χαχὸν βούλει σοι τὸν υἱὸν γενέσϑαι χαὶ οὐχ ἀγαπήσεις, εἰ 

228 πρὸ τῶν ἄχρων τὰ μέσα ἕλοιτο; οὐ διὰ τοῦτο χαὶ ὁ ᾿Αβραὰμ ἐπὶ τῆς 1τὸ 

Σοδομιτῶν ἀπωλείας ἀρξάμενος ἀπὸ πεντηχοντάδος εἰς δεχάδα τελευτᾷ 

(ἄρῃ. 18,24. 32), ποτνιώμενος χαὶ ἱχετεύων, ἵν᾽, εἰ μὴ εὑρίσχοιτο 

ἐν γενέσει ἢ παντελὴς εἰς ἐλευϑερίαν ἄφεσις ([μον. 25,10), ἧς σύμ- 

βολὸν ὃ πεντηχηστὸς λύγος ἱερός, ἢ μέση παιδεία παραληφϑῇ δεχάδι 

παραριϑμηυμένη πρὸς τὴν τῆς χαταδιχάζεσϑαι ψυχῆς μελλούσης ἀπό- ι1Ὁ 

298. λυσιν : τῶν ἀναγώγων οἱ πεπαιδευμένοι χαὶ τῶν ἀλύρων χαὶ ἀμούσων 

οἱ {ἐγγχεχορευχότες τῇ ἐγχυχλίῳ μουσιχῇ πλείους ἀφορμὰς ἔχουσι πρὸς 

τὸ αὔξεσϑαι, σχεδὸν ἐκ παίδων τοῖς περὶ χαρτερίας καὶ ἐγχρατείας χαὶ 

ἀρετῆς πάσης λύγοις ἐπαντληϑέντες. διὸ εἰ χαὶ μὴ παντελῶς ἐξερρύ- 
ψαντο χαὶ ἀπελούσαντο τὸ ἀδιχεῖν φαιδρυνόμενοι δέ, ἀλλὰ μετρίως γοῦν 320 

330 χαὶ μέσως ἐρρύψαντο. τὸ παραπλήσιον ὃ ̓ Ησαῦ λέγειν ἔοιχε τῷ πατρί" 

»μὴ εὐλογία σοι μία ἐστί, πάτερ; εὐλόγησον χαμέ, πάτερ“ (ὕδη. 27, 

38). ἄλλαι γὰρ ἄλλοις ἀποχεχρίσϑωσαν, τελείοις μὲν τέλειαι, μέσαι 

δὲ ἀτελέσιν, ὡς ἔχει χαὶ ἐπὶ τῶν σωμάτων" ὑγιαινόντων γὰρ χαὶ νο- 

σούντων ἕτερα μὲν γυμνάσματα, ἕτεραι δὲ τροφαί, χαὶ ὅσα ἄλλα περὶ "Ὁ 

δίαιταν, οὐ τὰ αὐτά, ἀλλὰ τοῖς μὲν τὰ πρόσφορα, ἵνα μηδ᾽ ὅλως νοσή- 

231 σωσι, τοῖς δὲ τὰ οἰχεῖα, ὅπως πρὸς τὸ ὑγιεινότερον μεταβάλωσι. πολ- 

λῶν οὖν ἀγαϑῶν ὑπαρχόντων ἐν τῇ φύσει τὸ δοχοῦν ἐφαρμόττειν μοι 

τοῦτο χάρισαι, χἄν μιχρύτατον ἢ, στοχασάμενος ἐχείνου μόνου, εἰ δυνή- 

1 ἕν Μδῃρ.: ἑνός οοὐά, 3. εἰ οηη. ἢ τιμητιχός Β ἢ μηδὲ 5βογίρμδὶ: 

μὴ εοὐά, 8 δύναται σοῃίοίο 8, 9. τελείως 0ἷ8 οὐπὶ. Μᾶπρ, 9. σοὺ εοηΐϊ. 

Οὐδ 10 ἕλοιτο βοτίρβὶ: ἔληται οοὐά, τῆς Α: τοῖς Β 11 δεχάδα Μίδηρ.: 
πεντάδα οσοσι. 12 ἵνα μὴ Β 18. τῇ γενέσει ν ἧς Α: ἢ Β 

10 ψυχῆς Ἀ: τῆς Β 11 ἐγχεχορευχότες Μίαπρ.: χεχορευχότες σοὐα, ι8 αὔξεσθαι 

βοτρδὶ (αὔξασϑαι Μαηρ.)}: εὔξεσϑαι σοὐ, χαρτερίας Μαμρ.: ἀρετῆς εοὐά. 

18, 19 κχαὶ ἀρετῆς πάσης οἵα. Β 19. ἑπασχηϑέντες ὁοοπὶ. Μδηρ. (᾿π|ηὺ ἐνασχη- 

ϑέντες) 90 δὲ εοὐά,: δὴ Μαηρ,, τελείως σοπίοὶο 21 ιἫἪσαῦ 22 εὐλογία 

σοι] α εἴ οἱ ἰπ ταϑ, Β3 μία σοι εχ ΠΧᾺΝΧ οοπίςϊο ἐστί βοτίρβὶ: ἔσται οοσα, 
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σομαι τὸ δοϑὲν φέρειν εὐμαρῶς, ἀλλὰ χαὶ μὴ πρὸς τοῦτο ἀπειπὼν ὃ 

δυστυχὴς ὀχλάσω. τί δ᾽ οἰόμεϑα ἐμφαίνεσθαι διὰ τοῦ" , μὴ χεὶρ χυρίου 389 

οὐχ ἐξαρκέσει“ (Νυ. 11.323); ἄρ᾽ οὐχὶ τὸ πάντῃ τὰς τοῦ ὄντος 

φϑαάνειν δυνάμεις ἐπ᾽ εὐεργεσίᾳ μὴ μόνον τῶν ἐνδόξων ἀλλὰ χαὶ τῶν 

"ἢ 14. Ν. ἀφανεστέρων εἶναι [ δοχούντων; οἷς τὰ ἁρμόττοντα χαρίζεται πρὸς τὰ 

0 τῆς ἑχάστου ψυχῆς σταϑιυήματα χαὶ μέτρα σταϑμώμενος χαὶ διαμετρῶν 

ἰσότητι παρ᾽ ἑαυτῷ τὸ ἀνάλογον ἐχάστοις. (41.) χαταπλήττει με οὐχ 338 

ἥχιστα χαὶ ὁ τεθεὶς νόμος ἐπὶ τοῖς ἐχδυομένοις τὰ ἁμαρτήματα καὶ 

μεταγινώσχειν δοχοῦσι, χελεύει γὰρ τὸ μὲν πρῶτον ἱερεῖον προσαγειν 

ιὸ ϑῆλυ πρόβατον ἄμωμον. ,,ἐὰν δὲ“ φησί , μὴ ἰσχύῃ ἢ χεὶρ αὐτοῦ τὸ 

ἱχανὸν εἰς πρόβατον, οἴσει περὶ τῆς ἁμαρτίας ἧς ἥμαρτε δύο τρυγύνας 

ἢ δύο νεοσσοὺς περιστερῶν, ἕνα περὶ ἁμαρτίας χαὶ ἕνα εἰς ὁλοχαύτωμα. 

ἐὰν ὃὲ μὴ εὑρίσχῃ ἢ χεὶρ αὐτοῦ ζεῦγος τρυγόνων ἢ δύο νεοσσοὺς περι- 294 

στερῶν, οἴσει τὸ δῶρωην τὸ δέχατον οἶφι σεμίδαλιν. οὐχ ἐπιχεεῖ ἐπ᾽ 

18 αὐτὸ ἔλαιον οὐδ᾽ ἐπιϑήσει ἐπ᾿ αὐτὸ λίβανον, ὅτι περὶ ἁμαρτίας ἐστί. 

χαὶ οἴσει αὐτὸ πρὸς τὸν ἱερέα, χαὶ δραξάμενος ὃ ἱερεὺς ἀπ᾽ αὐτοῦ 

πλήρη τὴν δράχα τὸ μνημόσυνον ἐπιϑήσει ἐπὶ τὸ ϑυσιαστήριον“ 

([μον. ὅ,1.11.12)».». οὐχοῦν τρισὶ μετανοίας τρόποις ἰλάσχεται τοῖς 23 

ξἰρημένοις, χτήνεσιν ἢ πτηνοῖς ἢ λευχοπύροις. πρὸς τὴν τοῦ χαϑαιρο- 

ὴ μένου χαὶ μετανοηῦντος δήπου δύναμιν. οὔτε γὰρ μιχρὰ μεγάλων οὔτε 

«εγάλα μιχρῶν δεῖται χαϑαρσίων, τῶν δὲ πρὸς τὸ ἀνάλογον ἴσων χαὶ 

ὁμοίων. τί δήποτ᾽ οὖν διὰ τριῶν ἢ χάϑαρσις, ἄξιον ἐρευνῆσαι. σχεδὸν 350 

τοίνυν χαὶ τὰ ἁμαρτήματα χαὶ τὰ χατορθώματα συμβέβηχεν ἐν τρισὶν 

ἐξετάζεσϑαι, διανοία, λόγοις, πράξεσιν. οὗ χάριν χἂν τοῖς προτρεπτιχοῖς 

Μωυσῆς διδάσχων, ὅτι ἢ ἀγαθοῦ χτῆσις οὔτ᾽ ἀδύνατός ἐστιν οὔτε δυσϑή- τὰ 

ρατος, φησίν: οὐχ εἰς οὐρανὸν ἀναπτῆναι δεῖ οὐδ᾽ ἄχρι περάτων τῆς 221 

χαὶ ϑαλάττης ἐλθεῖν ἐπὶ τὴν σύλληψιν αὐτοῦ" ἀλλ᾽ ἐστὶν ἐγγύς, χαὶ 

σφόδρα ἐγγύς. εἶτα μόνον οὐχ ὀφθαλμοφανῶς δείχνυσι" πᾶν ἔργον" 

φησί τῷ στόματί σοῦ χαὶ τῇ χαρδία χαὶ ταῖς χερσί“ (οι. 30, 

0 12----14), συμβολιχῶς ἐν λόγοις, ἐν βουλαῖς, ἐν ἔ 

λίας χαὶ εὐλογίας καὶ εὐπραξίας τὴν ἀνθρωπίνην εὐδαιμονίαν συνίστασϑαι, 

» 

ργοις" ἐχ γὰρ εὐβου- 

Ι μὴ χαὶ εοπϊ. Μαῃς. ὃ σταϑμούμενος Β Ἶ ἰσώτατα οουϊ. Μάδηρ, 
19. εἰς εἰς τὸ ΠΟοοδε. 14. {τοῦ οἶφι ἐοπίεῖο σεμιδάλεως 6 δ᾽ αἰἰσᾶπο 

σούϊορ νογβίουβ ΧΧ (αϊδὸ Μίαηρ. ἐπιχεεῖ εχ ΤᾺΧᾺ Μϑδηρ.: ἐπιχρίσει εοαα, 

15. λιβανωτόν Μδηρ. 117 (αὑτῆς) ἐπιϑήσει οοπίοϊο; ν. ὃ 349 34. διανοίαις σοπίοϊο 

95 Μωτῆς οοαά, ἀγαϑοῦ Μϑδηρ.: ἀγαϑὴ ἑοὐα,, τἀγαθοῦ σοηϊοῖο 28 δείχνυσι. 

ἐν γὰρ τῷ στόματί σου, φησί, καὶ ὁσοπίοϊο ἔργον] ῥῆμα οχ ΠΧΧ σοηὶ. Μαπα. 
1 εὐδαιμονίαν ἀνθρωπίνην Υ 
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ΓᾺ 

338 ὥσπερ χαὶ τὴν χαχηδαιμονίαν ἐχ τῶν ἐναντίων. ἐν γὰρ τοῖς αὐτοῖς τ 

τε χατορϑοῦν χαὶ ἁμαρτάνειν χωρίοις ἐστί, χαρδία. στόματι, χειρί" καὶ 

γὰρ βουλεύονταί τινες εὐγνωμονέστατα χαὶ λέγουσιν ἄριστα χαὶ πράττουσι 

Ι τὰ πραχτέα, τριῶν δὲ ὄντων χουφότατόν ἐστι τὸ βουλεύεσθαι ἃ μὴ ρ. 610 Ν. 

χρή, βαρύτατον δὲ τὸ χειρουργεῖν τὰ ἀδιχα, μέσον δὲ τὸ λέγειν ἃ μὴ ὃ 

389 δεῖ, συμβαίνει δὲ τὸ χουφότατον δυσαποτριπτότατον εἶναι" χαλεπὸν γὰρ 

ψυχῆς τροπὴν εἰς ἠρεμίαν ἀγαγεῖν, χαὶ θᾶττον ἄν τις χειμάρρου φορὰν 

ἐπίσχοι ἢ ψυχῆς τροπὴν ῥέουσαν ἀχατασχέτως" ἀμύϑητα γὰρ ἐνθύμια 

ἄλλα ἐπ᾽ ἄλλοις τριχυμίας τρόπον ἐπιτρέχει, φοροῦντα χαὶ χυχῶντα 

940 χαὶ πᾶσαν αὐτὴν βιαίως ἀνατρέποντα. τὸ μὲν οὖν ἄοριστον τῆς χαϑαρ- 10 

σεως χαὶ τελεώτατην τοῦτ᾽ ἐστί, μηδ᾽ ἐνθυμεῖσθαί τι τῶν ἀτόπων, 

ἀλλ εἰρήνῃ χαὶ εὐνομία, ὧν ἥγεμών ἐστι διχαιοσύνη, πολιτεύσασϑαι" 

τὸ δὲ δεύτερον, λύγοις μὴ διαμαρτάνειν ψευδόμενηων ἢ ψευδορχοῦντα ἢ 

ἀπατῶντα ἢ σοφιζόμενον ἣ συχοφαντοῦντα ἢ συνόλως στόμα χαὶ Ἰλῶτταν 

ἐπ᾿ ὀλέϑρῳ τινῶν ἀνιέντα, οἷς χαλινὸν ἦν ἄμεινον περιθεῖναι χαὶ δεσμὸν 18 

241] ἄρρηχτον. (42.) διὰ τί δὲ τὸ λέγειν τοῦ νοεῖν τὰ μὴ προσήχοντα βαρύ- 

τερὸν ἁμάρτημα, ῥᾷον ἰδεῖν. ἐνθυμεῖται μέν τις οὐ παρ᾽ ἑαυτὸν ἔστιν 

ὅτε, ἀλλ᾽ ἀβουλῶν: ὧν γὰρ οὐ ϑέλει λαμβάνειν ἐννοίας ἀναγχάζεται, 

24) τῶν δ᾽ ἀχουσίων οὐδὲν ὑπαίτιον. λέγει δέ τις ἑχών, ὥστε, εἰ μὴ εὔφημον 

προΐεται φωνήν, ἀδιχεὶ χαχηδαιμονῶν, ὃ μηδ᾽ ἐχ τύχης ἐθέλων τι τῶν 920 

ἐπιειχεστέρων φϑέγξασϑαι" ᾧ λυσιτελὲς τὴν ἀσφαλεστάτην ἥσυχίαν δεξι- 

οὖσϑαι" χἄπειτα μὴ ἡσυχάζων τις δύναται δήπου βουληϑεὶς σιωπᾶν. 

48 τὸ δὲ χαὶ τοῦ λέγειν βαρύτερων ἁμάρτημα ἢ ἄδιχος πρᾶξίς ἐστι" 

2 χαρδίᾳ οἴη. Β ὃ δυσαπότρεπτον οοπὶ. Μδηρ. ἴ εἰς οἴη. Ὁ ατγοσο. 
8 τροπὴν ψυχῆς Ὁ Βατοεο, 9. ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἀλλήλοις Βδτοῦα. τριχυμίαις 

Βᾶγοος, τὸν τρόπον Βδτοῦσο. ἐπέχει Βατοςο. φοροῦντα χαὶ οἴη. Ὁ 
Βαγόσα. 10 ἀνατρέποντα ὉΜ Βαᾶτοῦο,: ἐπιστρέφοντα σοι, ἐπιτρέποντα ΠΡ 
μὲν γὰρ ἀρχτὸν Βδτούς,, ἄρρηχτον ΚΝ 11 τελειότατον 1) Βάτοῦο, τοῦτό ἢ) 
Βατγοῦο, μηδ᾽ Βοιρβὶ: μηδὲν οοὐά., μὴ Ὁ Βᾶγοςο., μηδὲ ν τι οἷ. ἢ 
Βατγοῦο, τῶν οπι. ὨΜ ἀτόπων Ὁ Βᾶγοςς.: ἀτοπωτάτων οοὐά. 
12 ἐμπολιτεύσασϑαι σοηΐεῖο 1 ἀνιέντα Μδῃρ.: ἀνέντα οοὐά, 17 ῥάδιον 

οοπίεϊο 18 ἀλλὰ 1) 20 χαχοδαίμων οοηΐ. Μαῃρ. ἐχ τύχης] ἐξ 
ἀρχῆς εοπὶ. Μδηρ. 21 τὴν] ἦν οὐηϊ. Μίδυρ. 22 χάπειτα] ἐπεί τοι 

σομίοῖο 

θ--Τ|ὶ ὮΡ (0]. ϑῦόϑν ὮΜ [0], 269 τοῦ αὐτοῦ ἐχ τῶν περὶ τῶν μετονομαζομένων Μο]. 
Βδγοῦς, [0], 168τ Φίλωνος: χαλεπὸν (τῆς δά, Βατοσς.) Ψυχῆς -- ἀτόπων. 
2Ὁ- 159,2. ρογρίε ὮΡ ὉΜ Με], Βαγοῦς, 1, 6. βαρὺ δὲ τὸ διὰ λόγου τὰ πονηρὰ προφέρειν, 

ὅ ἔστιν ἄδιχος πρᾶξις, λόγος --- βλαβερώτερον. 



». 816 Μ, 

1 

18 

ὥ 

5) 

ΠῈ ΜΠΤΑΤΙΟΝΕ ΝΟΜΙΝΙΤΜ 

»λόγος γὰρ ἔργου“ φασί ,σχια," σχιᾶς δὲ βλαπτούσης πῶς οὐ τὸ ἔργον 

βλαβερώτερον; διὰ τοῦτο χαὶ Μωυσῆς τὴν μὲν γνώμην ἐγχλημάτων χαὶ 
“ ΄ Ϊ, ᾿΄ » ᾿ ΄ " ᾿ - ᾿ ᾿, -» 
πιτιμίων ἀπήλλαξεν, ἀχουσίοις τὰ πολλὰ μεταβολαῖς χρωμένην καὶ τροπαῖς 

χαὶ πάσχουσαν μᾶλλον ὑπὸ τῶν ἐπεισφοιτώντων νοημάτων ἔξωθεν ἣ 

ὃρῶσαν’ τὰ δ᾽ ὅσα ἂν ἐξέλθῃ διὰ τοῦ στόματος, ταῦτ᾽ εἰς ἀπόλογον 

χαὶ εὐθύνας ἄγει, ὡς ἄν δὴ τοῦ λέγειν ἐφ᾽ ἡμῖν ὑπάρχοντος. ἀλλ᾽ αἱ 

μὲν λόγων εὔϑυναι μετριώτεραι, αἱ δ᾽ ὑπαιτίων ἔργων ἀργαλεώτεραι. 
᾿ , , κ - , ὟΝ - ν 

μεγάλας γὰρ τάττε: τιμωρίας ἐπὶ τοῖς μεγάλα ἀδιχοῦσι χαὶ ἔργῳ ἐπε- 

ξιοῦσιν ἃ Ἰνώμῃ μὲν ἀγνώμονι ἐβουλεύσαντο, προπετεία δὲ γλώττης 

ἐξελάλησαν. (43.) τὰ δὲ χαϑάρσια [ τῶν τριῶν, διανοίας, λόγου. πρά- 

ξεως, εἴρηχεν [οὖν] πρόβατον χαὶ ζεῦγος τρυγύνων ἢ περιστερῶν καὶ 

σεμιδάλεως ἱεροῦ μέτρου δέχατον, ἀξιῶν προβάτῳ μὲν διάνοιαν χαϑαΐ-. 

ρεσϑαι, λόγον δὲ τοῖς πτηνοῖς, σεμιδάλει δὲ πρᾶξιν. διὰ τί; ὅτι, χα- 

ϑάπερ ἐν ἡμῖν ἄριστον ὁ νοῦς, χαὶ ἐν ζῴων ἀλόγων γένει τὸ πρόβατον 
- ΄ ΄ . , ᾿ " , " ᾿ » ε - 
ἅτε ἡμερώτατον ὑπάρχον χαὶ χαρπὸν ἐτήσιον ἀνατέλλον ἐξ ξαυτοῦ πρὸς 

ὠφέλειαν ὁμοῦ χαὶ χύσμον ἀνθρώπων: ἐσθὴς γὰρ τὰς ἀπὸ χρυμοῦ χαὶ 

ἡάλπους ἀνείργει βλάβας χαὶ τὰ ἀπόρρητα τῆς φύσεως ἐπισχιάζουσα 

πρὸς εὐχοσμίας τοῖς χρωμένοις ἐστί, σύμβολον οὖν ἔστω τῆς τοῦ 

ἀρίστου χαϑάρσεως, διανοίας, τὸ ζῴων ἄριστον, τὸ πρόβατον, λόγου δὲ 

τὰ πτηνά’ χοῦφόν τε γὰρ ὁ λύγος χαὶ πτηνὸν φύσει, βέλους θᾶττον 

φερόμενος χαὶ πάντῃ διάττων, τὸ γὰρ ἅπαξ λεχϑὲν ἀναδραμεῖν μὲν 

οὐχ ἔστιν, ἔξω δὲ φερήώμενηον, τάχει πολλῷ τρέχον. πλήττει τὰ ὦτα 

χαὶ διὰ πάσης ἀχοῆς ἐρχόμενον εὐθὺς ἡχεῖ. δίδυμος δὲ ὁ λόγος, ὁ 
Ἀ , ΄ ᾿, δὲ Π -«ἠ » ν - , Υ ᾽ ΄ Ὡ 

μὲν ἀληϑής, ὁ δὲ ψευδής" οὗ μοι δοχεῖ χάριν ζεύγει τρυγόνων ἢ περι- 

στερῶν ἐξομοιωθῆναι. τῶν δὲ πτηνῶν τὸ μὲν περὶ ἁμαρτίας φησὶ 

δεῖν εἶναι, τὸ δὲ δλοχαύτωμα ϑύειν, ἐπειδὴ τὸν μὲν ἀληθῆ λόγον ὅλον 
“““ σον ΄“"- Ζ Ύ ς γ΄ ΝΣ ᾿ 5) λυ δὲ ' "᾿  Ν 

δι᾿ ὅλου συμβέβηχεν εἶναι ἱερόν (τε χαὶ τέλειον, τὸν δὲ ψευδῆ διημαρ- 
[ἐ ν ͵ 

τῆσϑαί τε χαὶ ἐπανορθώσεως δεῖσϑαι. πράξεως δέ, ὡς ἔφην, σύμβολον 

»- τῷ 1] 

214 

248 

240 

243 

240 

2 Μωσῆς οοὐα. 9. ἀχουσίοις Βοτίμ8ι: ἀχουσίαις σοθα, ἴ ὑπαιτίων Νδηρ.: 
ὑπαίτιαι οοὐά, 11 οὖν Βοοϊυδὶ, ἴογί, ϑῆλυ Ιἰ6ρ., νῦν οοπὶ, Οὐδ η 

τριῶν μέτρων οοπὶ, λ΄δην. 12 ἀνατέλλων ἡ 16 ἀσφάλειαν οοπὶ. Μδηρ, 
11 ἀποσχιάζουσα ΠοΘΒοἢ. 18 εὐχοσμίας Ἀ: εὐχοσμίαν Α 19. ζῷον 

Β()ν 21 φερόμενος οἱ διάττων Βοτίρβὶ: φερόμενον οἱ διᾶττον σοαὰ, 

24. ζεύγει ὁχ ζεύγη σοττ. 20 τὸ Πορβο.: τὰ σοὐά. 26. εἶναι (οτὶ, 
866]. 21 ὅλων σοπὶ. ΟὍδἢ τε χαὶ Διά αϊ, χαὶ Δα, Μίδῃρ. 

12 

1  οιοοτεἰ ἔγ, 100 Ναίοτρ, αυΐ οτηϊδὶὶ ἰοδι ποῖα ῬΒΠΟηθ8, 
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ἢ σεμίδαλις" χαὶ γὰρ ταύτην συμβέβηχεν οὐχ ἄνευ τέχνης χαὶ ἐπινοίας 

χαϑαίρεσϑαι, ἀλλὰ χερσὶ σιτοπόνων, ἐπιτήδευμα τὸ πρᾶγμα πεποιηχότων, 

διαχρίνεται. διὸ χαί φησι" δραξάμενος ὁ ἱερεὺς πλήρη τὴν ὃδρᾶάχα τὸ 

μνημόσυνον αὐτῆς ἀνοίσει“ (1μον. ὃ, 12), διὰ τῆς δραχὸς τὸ ἐγχείρημα 

250 χαὶ τὴν πρᾶξιν ἐμφαίνων. ἄγαν δ᾽ ἐξητασμένως ἐπὶ μὲν τοῦ χτήνους 5 

εἶπεν: ἐὰν δὲ μὴ ἰσχύῃ ἣ χεὶρ τὸ ἱχανὸν εἰς πρόβατον“ (Ἰθἰά. ὃ,7), 

ἐπὶ δὲ τῶν πτηνῶν' «ἐὰν δὲ μὴ εὑρίσχῃ“ (Ὀ14. 8,11). διὰ τί; ὅτι 

μεγάλης μὲν ἰσχύος χαὶ ὑπερβαλλούσης δυνάμεώς ἐστι χαταλῦσαι τὰς 

τῆς διανοίας τροπάς, οὐ μεγάλης δὲ ῥώμης τὰ λόγων ἐπισχεῖν ἅμαρ- 

251] τήμαται, πάντων γὰρ ἀλεξίχαχον τῶν διὰ φωνῇς ἁμαρτανομένων, ὡς 10 

χαὶ πρότερον εἶπον, ἡσυχία, ἢ παντί τῷ ῥάδιον χρῆσθαι" πολλοὶ δὲ 

διὰ τὸ λάλον χαὶ ἀμετροεπὲς οὐχ εὑρίσχουσι πέρας ἐπιϑεῖναι τῇ λόγῳ. 

2052 (44.) ταύταις χαὶ ταῖς παραπλησίαις τομαῖς χαὶ διαστολαῖς τῶν πραγ- 

μάτων ἐντραφεὶς χαὶ ἐνασχηϑεὶς ὁ ἀστεῖος ἀρ᾽ οὐχ εἰχότως εὔχεσθαι 

ἂν δόξαι τὸν ᾿Ισμαὴλ ζῆν, εἰ μὴ δύναται χυοφορῆσαί πω | τὸν ᾿Ισαάχ; μ. 617 Μ. 

208 τί οὖν ὃ χρηστὸς ϑεός; ἕν αἰτησαμένῳ δύο δίδωσι χαὶ τὸ ἔλαττον 16 

εὐξαμένῳ χαρίζεται τὸ μεῖζον. εἶπε γάρ φησι οτῷ ᾿Αβραάμ; ναί, 

ἰδοὺ Σάρρα ἣ γυνή σου τέξεταί σοι υἱόν“ (θη. 11,19). εὐθυβόλως γε 

ἢ συμβολιχὴ ἀπόχρισις ἢ ναί, τί τὰρ ἐμπρεπέστερον ἢ ταἀγαϑὰ ἐπι- 

254 γεύειν ϑεῷ χαὶ ταχέως ὁμολογεῖν; ἀλλ΄ οἷς ἐπινεύει τὸ ϑεῖον, ἅπας 90 

ἄφρων ἀνανένευχε. τὴν τοῦν Λείαν μισουμένην εἰσάγουσιν οἱ χρησμοί" 

διὸ χαὶ τοιαύτης ἔτυχε προσρήσεως" ἑρμηνευϑεῖσα γάρ ἐστιν ἀνανευο- 

μένη χαὶ χυπιῶσα διὰ τὸ πάντας ἡμᾶς ἀρετὴν ἀποστρέφεσθαι χαὶ χο- 

5 πώδη νομίζειν ἐπιτάγματα οὖχ ἧδέα πολλάχις ἐπιτάττουσαν. ἀλλὰ 

τοσαύτης ἀποδοχῆς ἠξίωται παρὰ τοῦ πανηγεμόνος, ὥστε τὴν μήτραν 25 

ὑπ᾽ αὐτοῦ διοιχϑεῖσαν (θη, 29,31) σπορὰν ϑείας γονῆς παραδέξασθαι 

πρὸς τὴν τῶν χαλῶν ἐπιτηδευμάτων χαὶ πράξεων γένεσιν. μαάϑε οὖν, 

ὦ ψυχή, ὅτι χαὶ, Σάρρα“, ἢ ἀρετή, «τέξεταί σοι υἱόν“, οὐ μόνον "Ἄγαρ, 

ἢ μέση παιδεία" ἐχείνης μὲν γὰρ τὸ ἔγγονον διδαχτόν, ταύτης δὲ πάντως 

950 αὐτομαϑές ἐστι, μὴ ϑαυμάσῃς (δ᾽), εἰ πάντα φέρων σπουδαῖα ὁ ϑεὸς 50 

ἤνεγχε χαὶ τοῦτο τὸ γένος, σπάνιον μὲν ἐπὶ γῆς, πάμπολυ δ᾽ ἐν οὐρανῷ. 

ὃ. διαχρίνεσϑαι σοῃίοῖο τὴν Β: τὸν 4 αὐτῆς ἐΧ ΤΙΧΧ Μδηρ.: αὐτῶν 

οοὐά. 8 ὑπερβαλούσης Β 9. οὐ οῃ, 18. σοι ᾽: οπι. ἡ 
19. ρῥγίυβ ἡ] χαὶ σοπὶ. δίδηρ,. τὰ ἀγαϑὰ Β 20 ϑεῷ 5βεγῖρβὶ : ϑεοῦ ΔΒ, ϑεὴν 

Οδηίαθτὶρ, Ο0]}}. 5. τη, Β. 83, 6, τε ὁομὶ. Μαην. 3234. ἐπιτάττουσαν] ν δα, ΒΕ; 

2 τοῦ πανηγεμόνος Μίαηρ.: τῶν ἡγεμόνων οοὐά., τοῦ πάντων ἡγεμόνος σοηϊ. ΟὍδὴ 

6 ϑείας Οοίνα: ϑείου οοαα, 90 δ᾽ δαὐάαϊαϊ τὰ) σπουδαῖα ὁοῃίοϊο 

1 τὸ Β (ΔἸ 85.) οὐ, ΑΒ! 
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μαϑοις δ᾽ ἄν ἀπὸ τῶν ἄλλων, ἐξ ὧν συνέστηχεν ἀνϑρωπος. ἄρα γε 

οἱ ὀφθαλμοὶ διδαχϑέντες ὁρῶσι; τί δ᾽; οἱ μυχτῆρες ὀσφραίνονται μα- 

ϑήσει; ἅπτονται δ᾽ αἱ χεῖρες ἢ οἱ πόδες προΐασι χατ᾽ ἐπιτάγματα ἢ 

παραινέσεις ὑφηγητῶν : αἱ δ᾽ δρμαὶ χαὶ φαντασίαι --- πρῶται δ᾽ εἰσὶν 251 

ὅ αὗται χινήσεις χαὶ σχέσεις φυχῆς --- διδασχαλίᾳ συνέστησαν; παρὰ δὲ 

σοφιστὴν φοιτήσας ὃ νοῦς ἡμῶν νοεῖν χαὶ χαταλαμβάνειν ἔμαϑε; πάντα 

ταῦτ᾽ ἀφειμένα διδασχαλίας ἀπαυτοματιζούσῃ φύσει χρῆται πρὸς τὰς 

οἰχείας ἐνεργείας. τί οὖν ἔτι θαυμάζεις, εἰ χαὶ ἀρετὴν ἄπονον χαὶ 255 

ἀταλαίπωρον ὁ ϑεὸς ὀμβρήσει μηδεμιᾶς δεομένην ἐπιστασίας, ἀλλ᾽ ἐξ 

ιο ἀρχῆς ὁλόχληρον χαὶ παντελῆ; εἰ (δὲν χαὶ μαρτυρίαν βούλει λαβεῖν, 

Μωυσέως ἀξιοπιστοτέραν εὑρήσεις; ὅς φησι τοῖς μὲν ἄλλοις ἀνθρώποις 
ἀπὸ τῆς εἶναι τὰς τροφάς, μόνῳ δὲ ἀπ᾽ οὐρανοῦ τῷ δρατιχῷ. ταῖς 309 

μὲν οὖν ἀπὸ γῆς χαὶ ἄνθρωποι γεωπόνοι συνεργοῦσι, τὰς δ᾽ ἀπ᾽ οὖρα- 

νοῦ νίφει χωρὶς συμπράξεως ἑτέρων ὃ μόνος αὐτουργὸς ϑεός. χαὶ μὴν 

18 λέγεται" οἰδοὺ ὕω ὑμῖν ἄρτους ἀπ᾿ οὐρανοῦ“ (Εχοά. 10,4). τίνα οὖν 

Ρ. 618 Μ. ἀπ᾿ (οὐρανοῦ) τροφὴν ἐνδίχως ὕεσϑαι λέγει, ὅτι μὴ τὴν οὐράνιον | σο- 
» φίαν; ἣν ἄνωθεν ἐπιπέμπει ταῖς ἵμερον ἀρετῆς ἐχούσαις ψυχαῖς ὁ 300 

φρονήσεως εὐϑηνίαν χαὶ εὐετηρίαν ἔχων χαὶ τὰ ὅλα ἄρδων χαὶ μάλιστα 

ἐν ἱερᾷ ξβδόμῃ, ἣν σάββατον χαλεῖ (Εχοά. 106,23 55.). τότε γὰρ τὴν 

80. τῶν αὐτομάτων ἀγαϑῶν φορὰν ἔσεσθαί φησιν, οὐχ ἐξ ὅλης τέχνης ἄνα- 

τελλόντων, ἀλλ᾽ αὐτογενεῖ καὶ αὐτοτελεῖ φύσει βλαστανόντων χαὶ τοὺς 

οἰχείους φερόντων χαρπούς. 

(49.) Τέξεται οὖν σοι ἢ ἀρετὴ υἱὸν γενναῖον ἄρρενα (ὅθι. 11,19), 36] 

παντὸς ἀπηλλαγμένον ϑήλεος πάϑηυς, χαὶ χαλέσεις τὸ ὄνομα τοῦ υἱοῦ τὸ 
35 παάϑης, ὅπερ ἄν ἐπ᾽ αὐτῷ πάϑῃς, πείσῃ δὲ πάντως χαράν: ὥστε χαὶ τὸ 

σύμβολον αὐτῆς ὄνομα ϑήσεις, τέλωτα. χαϑάπερ λύπη χαὶ φήβος ἰδίας 302 

ἀναφϑέγξεις ἔχουσιν, ἃς ἄν τὸ βιασάμενον χαὶ χρατῆσαν ὀνηοματοποιήση 

παάϑος, οὕτως εὐβουλίαι χαὶ εὐφροσύναι φυσιχαῖς ἐχφωνήσεσιν ἀναγχα- 

ζουσι χρῆσθαι, ὧν οὐχ ἄν εὕροι τις χυριωτέρας χαὶ εὐθυβολωτέρας 
ς 

0 χλήσεις, χἂν τυγχάνῃ περὶ τὰς χλήσεις σοφός. διό φησιν" οεὐλόγηχα 203 

Ι μάϑης Β 2 ὀσφραίνονται 5οτιρ5ὶ: ὄσφρονται οσοὐά, ᾧ σχέσεις Μδηρ.: 

πείσεις οὐὐα. Ὁ σοφιστὴν Μαημ,: σοφιστῇ οοσα, ταῦτα Β 

ἀφειμένα 50ΓΙρ51: ἐφιέμενα σοι, ἀφιέμενα Μαμρ. 10 {δὲ κα. Μδηρ. 

11 Μωσέως εοαή. 14. νείφει οοὐα, ῖἴῦ ἀπ᾽ οὐρανοῦ τροφὴν ΜαγκΙαηε (πἰδὶ 
ηὐυοῦ οὖν 46].)}: ἀποτροφήν οοαά. 11 ἐπινίφει οὐπὶ. Μδηρ. 18 ἔχων) χέων 

Μδηνς. 20 αὐτομάτων Μίαησ,: αὐτομαϑῶν σοάα, ὅλης} ὑλιχῆς τοὐπὶ. Μίδηρ., 

ἀνθρωπίνης σοῃϊοῖο 21] αὐϑιγενεῖ σοπϊοῖϊο 20 χαϑάπερ {γὰρ) ἑ“οηὶϊ. ΟὐὍΠη 

21 ἀνοματοποιήσῃ 80Γρ5: ὄνομα ποιήσῃ οοάά. 90. τυγχάνοι ἃ 
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αὐτόν, αὐξήσω αὐτόν, πληϑυνῶ, δώδεχα ἔϑνη γεννήσει" οἰκὸς 20). τὸν 

χύχλην χαὶ τὸν χορὸν ἅπαντα τῶν συφιστιχῶν προπαιδευμάτων. «τὴν δὲ 

διαϑήχην μὴῦ στήσω πρὺς ᾿Ισαάχ΄ (Ἰδ]ά. 21), ἵν᾽ ἑχατέρας αι τὸ 

ἀνθρώπων μεταποιῖται γένος, διδαχτῆς τε χαὶ αὐτομαϑοῦς, τὸ μὲν 

ἀσθενέστερον διδασχημένης, ἑτοίμης δὲ τὸ ἐρρωμένον. δ 

04 (46.) ,Εἰς δὲ τὸν χαιρὸν τοῦτον τέξεταί σοι“, φησίν. ἢ σοφία 

χαρὰν (101.). πηῖον, ὦ ϑαυμασιώτατε, δειχνύεις χαιρύν: ἢ τὸν ὑπὸ 

Ἱενέσξως ἀδειχτὸν μόνην; ὃ γὰρ ἀληϑὴς αὐτὸς (ἄν) εἴη χαιρός, ἄνα- 

τολὴ τῶν ὅλων, ἢ εὐπραξία χαὶ εὐχαιρία γῆς. οὐρανοῦ. τῶν μεταξὺ 

90 φύσεων, ζῴων ὁμοῦ χαὶ φυτῶν ἁπάντων. ὅϑεν χαὶ Δίωυσῆς ἐθάρρησεν τὸ 
: εἰπεῖν τοῖς ἀποδεῦραχόσι χαὶ μὴ ϑέληυσι τὸν ὑπὲρ ἀρετῆς ἄρασϑα! 

ΠῚ 

[2 πόλεμην πρὸς τοὺς ἀντιτεταγμένους" οἀφέστηχεν ὁ χαιρὸς ἀπ᾽ αὐτῶν, 

ὁ ὃὲ χύριος ἐν ἡμῖν“ (Νιμη. 14,9). μόνον γὰρ οὐχ ἄντιχρυς ὁμολογεῖ 

τὸν ϑεὼὸν χαιρόν. ὃς παντὸς μὲν ἀσεβοῦς μαχρὰν ἀφέστηχεν, ἀρετώσαις 

00 δ᾽ ἐμπεριπατεῖ ψυχαῖς. «περιπατήσω“ 1ὰρ φησιν «ἐν ὑμῖν, χαὶ ἔσομαι 15 

ὑμῶν ϑεός“ (Τὸν. 20,12). οἱ δὲ τὰς ὥρας τοῦ ἔτους χαιροὺς εἶναι 

ἸΕΌΤῸΣ οὐ χυρίως καταχρῶνται τοῖς ὀνόμασιν, ἅτε μὴ πάνυ | τὰς φύσεις Ρ. Ο19}Ν τὰν ᾿ ν ἢ ΐ - ν᾿ ἢ κ᾿ φ - Ρ. . . 

ὥ ὠχότες, ἀλλὰ πολλοῦ τοῦ εἰχῇ μετέχοντες. τῶν πραγμάτων ἠχριβωχότες, ἀλλ λ) ντες 

τῷ Φο “κιἷ (τὸ ᾿Επιτείνων δὲ τὸ χάλλης τοῦ γεννωμένου φησὶν αὐτὸ ἐν 

τῷ ἐνιαυτῷ τῷ ἑτέρῳ“ (ὅοη. 11,321) γεννηθϑήσεσθαι, ἐνιαυτὸν ἔτ [᾿] 
τῷ 
Ὁ - -- 

οὐ {τὸ} τοῦ χρόνου μηνύων διάστημα, ὃ ταῖς σεληνιαχαῖς ἢ ἡλιαχαῖς 

ἀναμετρεῖται περιόδοις, ἀλλὰ τὸ ἔχτοπην χαὶ ξένον χαὶ χαινὸν ὄντως, 

ἕτερον τῶν ὁρωμένων χαὶ αἰσθητῶν, ἐν ἀσωμάτοις χαὶ νοητοῖς ἔξετα- 

ζόμενον, ὅπερ τὸ χρόνου παράδειγμα χαὶ ἀρχέτυπον εἴληχεν, αἰῶνα. 

αἰὼν δὲ ἀναγράφεται τοῦ νοητοῦ βίος χύσμου, ὡς αἰσθητοῦ χρόνος. 35 

305 ἐν ᾧ ἐνιαυτῷ χαὶ ,τὴν ἑχατοστεύουσαν εὑρίσχει χριϑὴν“ (ἄοδμ. 26,12) 

ὁ τὰς ϑεοῦ χάριτας ἐπὶ γενέσει πλειόνων σπείρας ἀγαθῶν, ἵν᾽ ὡς 

209 πλεῖστοι τῶν ἐπαξζίων τυχεῖν μεταλάβωσιν. ἀλλὰ γὰρ τῷ σπείραντι 

χαὶ ϑερίζειν ἔϑος" ὁ δ᾽ ἔσπειρε μὲν ἐπιδειχνύμενος τὴν ἐχϑρὰν φϑόνου 

χαὶ χαχίας ἀρετήν, εὑρεῖν δέ, ἀλλ᾽ οὐ ϑερίσαι λέγεται: ὁ γὰρ στάχυν 30 

1 {χαὶδ πληϑυνῷ ςοπὶ. Μίδῃρ. ὃ αὐτομαϑοῦς δὲ τὸ ἐρρωμενέστερον σοπὶ. Μδηρ, 

τῷ ἐρρωμένω Β 8 ἂν δααϊαϊ 9. χαὶ] χαὶ ἡ Β 10 Μωσῆς 

οοσά, 11 ἀποδεδειλιαχόσι οοηΐ, ἤδησ. 18 πολλοῦ οὔ. 

εἰχαίου σοπηὶ. δηρ. 13 αὐτὸν οοηΐϊ. (ὉΠη 21 τὸ δα αὶ 8] ὃς οοηΐ. 

Νίδην, 20 ὡς ὡς καὶ Μαηρ. 

235 οἵ, δὰ ρ..38,18. 
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ἀδρότερον τῶν εὐεργεσιῶν χαὶ πλήρη πεποιηχὼς ἕτερος ἦν, ὃς εὐτρε- 

πισάμενος καὶ ἑτοιμασάμενος ἐλπίδας μείζους χαὶ πλείους δωρεὰς προῦ- 

ὕηχε τοῖς ζητοῦσιν εἰς εὕρεσιν. 

(48.) Τὸ δὲ ,συνετέλεσε λαλῶν πρὸς αὐτὸν“ (θη. 11,23) ἴσον 310 

ὃ ἐστὶ τῷ τὸν ἀχροατὴν αὐτὸν ἐτελείωσε χενὸν ὄντα σοφίας πρότερον χαὶ 

ἀϑανάτων λόγων ἐπλήρωσεν, ἐπεὶ δὲ τέλειος ὁ μαϑητὴς ἐγένετο, ἀνέβη 

χύριος ἀπὸ ᾿Αβρααάμ“ (Ἰδ14.) δηλῶν, οὐχ ὅτι διεζεύχϑη --- φύσει γὰρ 

ϑεοῦ ὀπαδὸς ὃ σοφός --, ἀλλὰ τὸ ἕχούσιον τοῦ μαϑητοῦ βουλόμενος 

παραστῆσαι, ἵν᾽, ὅπερ ἔμαϑε, υηχέτι ἐφεστῶτος τοῦ διδάσχοντος χωρὶς 

1 ἀνάγχης αὐτὸς ἐπιδειχνύμενος, ἐϑελουργῷ χαὶ αὐτοχελεύστῳ προϑυμία 

χρώμενος. ἐνεργῇ δι᾽ ξαυτοῦ. δίδωσι γὰρ ὃ διδάσχαλος τῷ μαϑόντι 

τόπον πρὸς τὴν ἄνευ ὑποβολῆς ἐχούσιον μελέτην, ἀλήστου μνήμης ἐγχα- 

ράττων βεβαιότατον εἶδος. 

1 εὐεργεσιῶν) συνήϑων σοπίοϊο ὃς Βογίρβί: ὁ σοσα, 1 (φησὶ) κύριος 

σὐπΐοῖο 9. ὅπερ Μδπρ,: ὥσπερ ἐοὐά, 



ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΘΕΡΕΟΠΕΜΗΤΟΥΣΈ ΕΙΝΑΙ 

ΤΟΥ͂Σ ΟΝΕΙΡΟΥ͂Σ 

« , " ,’ Ρ ᾿ “ - - »ἶ .-» » , 2 Ι (1.) Ἢ μὲν πρὸ ταύτης γραφὴ περιεῖχε τῶν ϑεοπέμπτων ὀνείρων 1 ρν.620 Μ. 

τοὺς χατὰ τὸ πρῶτον εἴδος ταττομένους, ἐφ᾽ οὐ τὸ ϑεῖον ἐλέγομεν χατὰ 

τὴν ἰδίαν ἐπιβολὴν τὰς ἐν τοῖς ὕπνοις ἐπιπέμπειν φαντασίας. ἐν ταύτῃ 
δ᾽ 

᾿Ν ὌΝ ἊΞ 2 Ψ ΄ ΄ , ΞΞ ΞΟ. - ἔν ᾿ . ἂἃ» " τερὴν δ᾽ εἶδος, ἐν ᾧ ὁ ἡμέτερης νοῦς τῷ τῶν ὅλων συγχινούμενος ἐξ ὃ 
, 

ιῷ ,» ὡς ἄν οἷόν τε ἧ, δηλώσομεν τοὺς ἐφαρμήττοντας τῷ δευτέρῳ. δεύ- 

ἑαυτοῦ χατέχεσθϑαί τε χαὶ ϑεοφορεῖσϑαι δηχεῖ, ὡς ἱχανὸς εἶναι προλαμ- 

βάνειν χαὶ προγινώσχειν τι τῶν μελλόντων. ὄναρ δ᾽ ἐστὶ πρῶτον οἰχεῖον 

8. εἴδει τῷ σημαινομένῳ τὸ φανὲν ἐπὶ τῆς οὐρανοῦ χλίμαχος τόδε"  χαὶ 

ἐνυπνιάσϑη χαὶ ἰδοὺ χλῖμαξ ἐστηριγμένη ἐν τῇ γῇ, ἧς ἥ χεφαλὴ ἀφι- 

χγεῖτο εἰς τὸν οὐρανόν, χαὶ οἱ ἄγγελοι τοῦ ϑεοῦ ἀνέβαινον χαὶ χατέβαινον 10 
Φ΄' 

ἐπ᾿ αὐτῆς ὁ δὲ χύριος ἐπεστήριχτο ἐπ᾿ αὐτῆς" χαὶ εἶπεν" ἐγώ εἰμι ὁ 

Φίλωνος ΜΑ(: ομα. ΕῊΡ τοὺς ὀνείρους εἶναι ἰγάηκροκ. Ε Ι μὲν ΜΆ: 

μὲν οὖν ΘΠΡῊΡ τῶν ϑευπέμπτων ὀνείρων Βῖς δαῦοὶ ΜΑ; ρμοβὶ ταττομένους 

ἴγᾶπϑροβ. (τῶν οχ. Ρ) ΟΕῊΡ 3. ὑποβολὴν Ε΄, ἐπιβουλὴν ΡΞ 

4 δὲ ΟἿ ἂν οἷ, " δηλώσωμεν ἃ ἐφαρμόττοντας ΝΑ: 

ἐφαρμόξοντας σοίοτὶ ὦ (ἣν), ἐν ςοηΐ. (ὉΠ ὃ ἑαυτοῦ Π : αὑτοῦ σοίοεὶ 

δοχεῖ ΜΑΡ; ἐδόχει ΟΡῊ ἡ δὲ ἐστι (ΘΠἘΠΡ ὃ εἴδει Η: εἴδη (ἰ, ἤδη Δ, 

εἴ τι ΜῈΡ οὐρανοῦ χλίμαχος Ο (Μ8ηᾳ.): οὐρανοχλίμαχος σοίοτὶ τὸ δὲ 

ΜΑΕΡ ὃ. ροξὶ ἐνυπνιάσϑη δ, ᾿Ιχαχὼβ (ΠΕῊῚΡ 10 οἱ οπ!. 11 αὐτῇ (ὐ 

Ροβὶ ρει. αὐτῆς νοῦθα χαὶ ἰδοὺ χλίμαξ ἐστηριγμένη ἐν τῇ γῆ ὁχΧ ᾿ἴπν 9. τοροῖ. ΗΡ 

ὁ δὲ χύριος ἐπεστήριχτο ΜΑ : χαὶ (ὁ αὐά. Η}) κύριος ἐστήλωται ΟΕ ῊΡ αὐτῇ 
ἡ ΜᾺ, 5, 5. ΠῚ: οἵη. ΟΕΡ εἶμι) κύριος σοπίοϊο (ν., 8 159, 166. 175) 

1 88. οἵ, Οτρσοπθῖ ἰπ νο]. ΤΡ. ΧΧΧΧΥΗ. 3. 88.. οἵ, Ῥοβίἀοπία. ἀραιὰ Οἷς. 

0) αἷν. 1 04. 
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ϑεὸς ᾿Αβραὰμ τοῦ πατρός σοῦ χαὶ ὁ ϑεὸς Ἰσαάχ' μὴ φοβοῦ" ἢ γῆ. ἐφ᾽ 

ἧς σὺ χαϑεύδεις, σοὶ δώσω αὐτὴν χαὶ τῷ σπέρματί σηυ, χαὶ ἔσται τὸ 

σπέρμα σοῦ ὡς ἢ ἄμμος τῆς τῇς, χαὶ πλατυνϑήσεται ἐπὶ ϑάλασσαν 

χαὶ λίβα καὶ βορρᾶν χαὶ ἀνατολάς " χαὶ ἐνευλογηθήσονται ἐν σοὶ πᾶσαι 

8 αἵ φυλαὶ τῆς γῆς καὶ (ἐν) τῷ σπέρματί σου. χαὶ ἰδοὺ ἐγὼ υξετὰ σοῦ, 

διαφυλάσσων σε ἐν τῇ ὀὸῷ πάσῃ, ᾧ ἄν πορευϑῇς" χαὶ ἀποστρέψω σε 

εἰς τὴν γῆν ταύτην, ὅτι οὐ μή σε ἐγχαταλίπω, ἕως τοῦ ποιῆσαί με πάντα 

Ρ. 091 Μ. ὅσα ἐλάλησα σοι“ (θη. 28,12---15). ] προχατασχευὴ δ᾽ ἐστὶ τῆς φαν- 4 

τασίας ἀναγχαία, ἣν ἀχριβώσαντες εὐμαρῶς ἴσως δυνησόμεθα χαὶ τὰ 

10 δηλούμενα ὑπὸ τῆς φαντασίας χαταλαβεῖν. τίς οὖν ἢ προχατασχευή; 

»χαὶ ἐξῆλθες φησίν ,᾿]αχὼβ ἀπὸ τοῦ φρέατος τοῦ ὅρχου χαὶ ἐπορεύϑη 

εἰς Χαρράν, καὶ ἀπήντησε τύπῳ" ἔδυ γὰρ ὃ ἥλιος" χαὶ ἔλαβεν ἀπὸ τῶν 

λίϑων τοῦ τόπου χαὶ ἔϑηχε πρὸς χεφαλῇς αὐτοῦ, χαὶ ἐχοια ήϑη ἐν τῷ 

τόπῳ ἐχείνῳ “ (14. 10. 11)" χάπειτ᾽ εὐθύς ἐστι τὸ ὄναρ. οὐχοῦν ἄξιον ὃ 

15. ἐν ἀρχῇ ταυτὶ τρία διχπορῆσαι" ἕν μὲν τί τὸ τοῦ ὅρχου φρέαρ χαὶ διὰ 

τί οὕτως ὠνομάσϑη, δεύτερον δὲ τίς ἢ Χαρρὰν καὶ διὰ τί ἀπὸ τοῦ 

λεχϑέντος φρέατος ἐξελϑὼν εἰς Χαρρὰν ἔρχεται εὐθύς, τρίτον τίς ὁ τόπος 

χαὶ διὰ τί, ὅταν γένηται χατ᾽ αὐτόν, ὃ μὲν ἥλιος δύεται, αὐτὸς δὲ χοιμᾶται. 

"0 (2.) Σχοπῶμεν οὖν αὐτίχα τὸ πρῶτον. ἐμοὶ τοίνυν δοχεῖ σύμ- 

βολοὸν εἶναι τὸ φρέαρ ἐπιστήμης οὐ γάρ ἐστιν ἐπιπόλαιος αὐτῆς ἢ φύσις, 

1 ᾿Αβραὰμ ἔοτο 5βεγίδυπίὶ ΠΡ τοῦ ΜΑΟ, 9. 5. Η: οἱ. ΕΡ ὁ ΜΑΗ’: 

οα). ΟἘΡΗῚ ἡ γῆ ΜΑ: τὴν γῆν ορίοτὶ 2 ἧς] ἡ ΔΕ αὐτὴν 
ΜΑ: οπν. σρίρτ ὃ ἡ ἄμμος ΜΑ: χοῦς σείογὶ (ὁ 8. 8, Η 3) 

3.-.5᾽ χαὶ -- σου οἴῃ. ὃ. πλατυνϑήσεται Μίδπρ. (εἶ. ὃ; 110): πληϑυνϑήσεται 

ΗΡ, πληϑυνϑήσονται ΜΟΕ ἡ λίβα καὶ δηίς ἀνατολὰς ἔγᾶπβρ. ΜΝ 

λίβαν Εὶ εὐλογηϑήσονται φυλαὶ ΝΜ: συγγένειαι σοίοτί 

ἐν δάάϊαϊ Ροξὶ σοῦ τορ. καὶ ἔσται --- γῆς ὁχ ᾿ΐπη. 3. 5.Ν μετὰ σοῦ 

ο). ΜᾺ Ὁ διαφυλάσσω ΜΑ σε 8. 5. ἢ ἀποστρέψω ΜΑ: 

ἐπιστρέψω οοἰοτὶ 1 ἐγκαταλείπω (1, 8 ὅσα ΜΑ: ἃ ορίοτὶ δέ ἐστι 
ΜΑΡ 9 ἴσως οἴῃ. (ἱ 10 χαταλαβεῖν ΜΑ: χαταλαμβάνειν οοἰοτὶ 

11 ργίυβ τοῦ ὁπ. ΕΡΗ! αἰίθγατη τοῦ 5. 5. ΠΡ’, ὁπ). Εὶ 12 ἀπήντησεν 

ἐν τόπω ΟΘΕῊΡ ἔδυ γὰρ ΜΑ (εἴ. ἃ 132): καὶ ηὐλίσϑη, ἐχεῖ, ὅτι εἰσῆλθεν σείοτὶ 

13. χεφαλὴν Η αὑτοῦ γὶ 14 χἄπειτα αὶ εὐθύς ΜΑ: εὐϑέως δοίον 

ἐστι] ἐπὶ (ὐ, ἕπεται ςοπίεῖο 10 ταυτὶ τρία ΜΑ: τρία ταῦτα σρίοτὶ τὸ ΜᾺ, 

5. 85, (383: οἵα. ΟἸΕΡΗ! Ροβὶ ὄρχου «αἰά, τὸ Ρ᾽ 171 λεχϑέντος ΜΆ: προλε- 
χϑέντος σοἰ οτὶ ἐξελϑὼν ἷς αῦθοῖ ΜᾺ: μοβὶ ἔρχεται ἱτάπεροβ. ΟΠ ΒῊΡ 

εὐϑύὺς ΟΕΗ͂Ρ: ον. ΜᾺ 18 χατ᾽ αὐτοῦ καὶ δύηται ΠΡ 30 τὸ) 

χαὶ τὸ ἃ τοίνυν οἵη. ΜᾺ 

21 34ᾳ. οἵ. Οτὶρ. Οοηίγα (εἷ5. Γ᾿ 44. μ. 01 (διορίγίοι, ῬΒΠῸ νοὰ ΑἸοχ. ρ. 386). Δ- 

ὑτοβ. ἀθ ἴβδδο 4,21, 
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ἀλλὰ πάνυ βαϑεῖα" οὐδ᾽ ἐν φανερῷ πρόχειται, αλλ ἐν ἀφανεῖ ποὺ 
φ Ν χρύπτεσϑαι φιλεῖ: οὐδὲ ῥαδίως, ἀλλὰ μετὰ πολλῶν πόνων χαὶ μόλις 

ἀνευρίσχεται. χαὶ ταῦτ᾽ οὐ μόνον ἐπὶ τῶν μεγάλα χαὶ ἀμύϑητα ὅσα 

“51 ϑεωρήματα ἐχουσῶν, ἀλλὰ χαὶ ἐπὶ τῶν εὐτελεστάτων ϑεωρεῖται. ἣν 

γοῦν ἂν ἐϑέλῃς ἑλοῦ τῶν τεχνῶν, μή μοι τὴν ἀρίστην, ἀλλὰ τὴν πασῶν ὁ 

ἀφανεστάτην, ἣν ἐλεύϑερος μὲν ἴσως οὐδεὶς ἐν πόλει τραφεὶς ἑχὼν ἐπι- 

τηδεύσειεν ἄν, ἐν ἀγρῷ δὲ μόλις ἄχων οἰχέτης δυσχόλῳ χαὶ δυστρύπῳ 

8 παλαίων δεσπότῃ βιαζομένῳ πολλὰ δρᾶν τῶν ἀβουλήτων. εὑρεϑήσεται 

Ἱὰρ οὐχ ἁπλοῦν, ἀλλὰ ποιχίλον τὸ πρᾶγμα, οὐ ϑήρᾳ ληπτόν, δυσεύρετον, 

δυσπεριγχένητον, ἐχϑρὸν μὲν ὄχνῳ καὶ ἀμελείχ χαὶ ῥχαϑυμία, σπουδῆς ιὖ 

ἂἃξ χαὶ φιλοτιμίας ἱδρώτων τε χαὶ φροντίδων μεστόν. οὗ χάριν οὐδ᾽ 

ὕδωρ ἐν τῷ φρέατι τούτῳ φασὶν οἱ ὀρύττοντες εὑρεῖν (θη. 20,32), 

ἐπειδὴ τὰ τέλη τῶν ἐπιστημῶν οὐ δυσεύρετα μόνον, ἀλλὰ χαὶ ἀνεύρετα 

9. παντελῶς εἶναι συμβέβηχε. γραμματιχώτερος δὲ διὰ τοῦτο χαὶ γεωμε- 

τριχώτερος ἕτερος ἑτέρου γίνεται τῷ τὰς ἐπιτάσεις χαὶ παραυξήσεις ἀμή- ιὉ 

χανον εἶναι ὅροις περιγραφῆναι" πλείω 1ὰρ ἀεὶ τῶν εἰς μάθησιν χόντων 

τὰ ἀπολειπόμενα ἐχδέχεται χαὶ ἐφεδρεύει, ὡς χαὶ τὸν ἅπτεσϑαι περάτων 

ἐπιστήμης ὑπολαμβανόμενον ἡμιτελῆ παρ᾽ ἑτέρῳ χριτῇ νομίζεσθαι, παρὰ 

10 δὲ ἀληϑείᾳ διχαζούσῃ χαὶ ἄρτι ἄρχεσϑαι δοχεῖν. βραχὺς μὲν γὰρ ὃ 

βίος,“ ἔφη τις, ,ἧἥ δὲ τέχνη μαχρά,“ ἧς ἄριστα χαταλαμβάνει τὸ μέγεϑος Ὁ 

1 ἀφανεῖ] ἀ 5. 8. (15 ὦ ροϑὲ ἀνευρίσχεται νογῦα χαὶ ἐπὶ --- ϑεωρεῖται ὁχ Ἰΐη. 4 
αὐά, Η, βοιὶ γυγβυιβ. (6]. ὃ, 4. χαὶ ταῦτα -- ἐχουτῶν τὸρ. ἴῃ τὰν, ἢ 3 

ὃ. ταῦτ᾽ οὐ Μ: τούτου Δ, ταῦτα οὐ οοίοτὶ μεγάλων ἡ ὃ. 4. ὅσα ϑεωρή- 
ματα οἵη. ἃ ὃ πασῶν ΜΑ: ἁπασῶν οοἰοτὶ 1 ἄν οι. ΜΛ 

δυσχύλω χαὶ δυστρόπω ΜΑ: δυστρόπω χαὶ δυσχόλω οοίουϊ 8 δουλεύων σοπὶ. 
0 

Μαπρ. 9. ποιχίλλω ἃ οὐ οαν. ΟΝ, δά, τὴρ. ΡΞ ϑηρατοῦ 
ΟΕ, τῇ ῥᾳστώνῃ τοπίοϊο ληπτόν ΜΑΗ ΤΡ": μεμπτόν ΘΕΡΗΤΡῚ δυσόρατον 

ΜᾺ 10 ἀμελεία χαὶ ῥαϑυμία ΜΑ: ῥαϑυμία χαὶ ἀμελεία δοῖοτὶ 11 τε] δὲ 

οὗ χάριν οπι. Ἴ τη. 12 τοῦτο 13. δυσεύρητα ἢ ἀνεὺ- 
ρητα ἢ 14 συμβέβηκεν ΠΡ δὲ οἵα, ΜᾺ 14. 10 δὲ -- γεωμετρι- 

χὠτερος οὁπι. Ὦ 15 τῷ] τῶν ἈΡ ἐπιδόσεις οὐπὶς  ΘΌδιη 10 εἶναι 
ὅροις Μ: ὅροις εἶναι σεἰοτὶ ἀεὶ ΜΑΡΈ; δεῖ σοίονὶ 11 τὰ 5.5. ΠΞ ΡῈ 

ἐχδέχεται ΜΑΡΕ: ἐχδέχεσϑαι σοίοτὶ ἐφεδρεύει ΜΑΡΞ: ἐφεδρεύειν σοίοτὶ 
18 ὑπολαμβανόμενον ΜΑ: ὑπολαμβάνοντα οοἰοτὶ νομέζεσϑαι ΜΛ: ὑπολαμβάνεσθαι 

οοἰοτγὶ 19. ἄρτι οὦ. ἡ ἄργεσϑαι) νομίζεσθαι ἃ γὰρ οὠ. 90 ὡς 

Ροβὶ βίος δα. ΠΕ ῊΡ ἧς ΜΑ: ἣ ἙῊΡ, ὃς ἃ (ππλη. 2. υἱ νἀ.) 

13---,6 ΠΚ (ο]. 202 ἐχ τοῦ περὶ τῶν ὀνείρων τὰ τέλη --- περιγραφῆναι. 20 Ηἰρ- 

Ροογαίοβ, Δρθοπμὶ ΕῚ, 
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Ρ. 622 Ν. ὃ ἀψευδῶς ἐμβαϑύνων αὐτῇ χαὶ ὥσπερ φρέαρ [ αὐτὴν ὀρύττων. διὸ 

χαὶ τελευτῶντα τινα πολιὸν ἤδη χαὶ ὑπέργηρων λόγος ἔχει δαχρύειν, οὐ 
-ψ".ϑ.3 , -Ό ἢ, ΄ Φ " - "»κ"ν ΄ ΄ »" - 

δι᾽ ἀνανδρίαν φόβῳ ϑανάτηυ, ἀλλὰ διὰ παιδείας ἵμερον ὡς νῦν πρῶτον 

εἰς αὐτὴν εἰσιόντα, ὅτε πανύστατ᾽ ἔξεισιν. ἀνθεῖ γὰρ ἢ ψυχὴ πρὸς ἐπι- 1 

ὃ στήμην, ὁπότε αἱ τοῦ σώματος ἀχμαὶ χρόνου μήχει μαραίνονται. πρὶν 
᾿ 2 ΄ -.- ΕἾ ᾿ - - Ἢ ᾿ » , - ΜΆ] 

οὖν ἡβῆσαι χαὶ ἐννεάσαι τῇ τῶν πραγμάτων ἀχριβεστέρα χαταλήψει, 

χαλεπὸν ὑποσχελισϑῆναι. τὸ δὲ πάϑος τοῦτο χοινὸν ἁπάντων ἐστὶ τῶν 

φιλομαϑῶν, οἷς νέα ἐπὶ παλαιοῖς ἀνίσχει χαὶ ἀναλάμπει ϑεωρήματα, 

πολλὰ μὲν καὶ τῆς ψυχῆς, ὁπότε μὴ στεῖρα χαὶ ἄγονος εἴη, τιχτούσης, 

10 πολλὰ δὲ χαὶ τῆς φύσεως ἀτεχμάρτως ἐχ ταὐτομάτου προφαινούσης τοῖς 

διάνοιαν ὀξυδορχοῦσι. τὸ μὲν οὖν ἐπιστήμης φρέαρ ὅρον χαὶ τελευτὴν 

-- Φ οὐχ ἔχον τοιοῦτον ἀπεδείχϑη. διὰ τί δὲ ὄρχηος ὠνομάσϑη ((6η. 20,32), 

λεχτέον: τὰ ἐνδοιαζόμενα τῶν πραγμάτων ὄρχῳ διαχρίνεται χαὶ τὰ ἀβέ- 
΄ - ΕἾ ᾿ Ἅ, ῃ , » Γ - , 

βαια βεβαιοῦται χαὶ τὰ ἄπιστα λαμβάνει πίστιν" ἐξ ὧν ἐχεῖνο συνάγεται, 
»κ Η ἌΝ “ -ῃ ᾿ ξ " -" ᾿ ᾿ ΄ 1 ὅτι περὶ οὐδενὸς ἄν τις οὕτως βεβαιώσαιτο, ὡς περὶ τοῦ τὸ σηφίας γένος 
- ᾿ ᾿ ᾿ , ν- ᾿ ᾿ ᾿ ᾽ ᾿ . 
ἀπερίζραφον χαὶ ἀτελεύτητον εἶναι. χαλὴὸν μὲν οὖν χαὶ ἀνωμότῳ ὃιε- 13 

ξιόντι περὶ τούτων συνεπιγράφεσθαι" ὃ ὃξ μὴ λίαν εἰς συναίνεσιν εὐχερὴς 

ἐνωμότῳ γενομένῳ συναινείτω. μηδεὶς δὲ ὀμνύναι τὸν τοιοῦτον ὥρχον 

Ι ὁ ΜΑΡἕ: οτὰ. εεἰοτῖ ὀρύττων αὐτήν ΠΡ διὸ ΜΑ;: ὃν σοίοτὶ 

2 τινα ΜᾺ: οἵω, δοἰοτὶ 3. δι δ᾽ Εἰ ἀνανδρείαν Ρ διὰ ὁπ. ἃ 
ροβὲ νῦν δά. ἔχων ΔἈΡΞ 4 εἰς αὐτὴν ΜΑΡ": ἐπ᾽ αὐτὰ (5, ἐπ᾽ αὐτὴ Π(Ρ"), 
ὑπ᾽ αὐτῇ Ε(αΤ) εἰσιόντα ΜᾺ (εἰσ ἴῃ τῶβ. ΡΞ): ἱερεῖ ὄντα (ἰ!, ἀνιερεῖον ὄντα (13, 

ἐρεῖ ὄντα Ἑ᾿; ἐρ, ταϑ. 1 Π||{,| ὄντα Η (βυρτγα ρ 86γ. εἶν ΠῚ) πάνυ χατέξεισιν ἡ 

πρὸς] χατ᾿ ὃ αἱ] καὶ ΜᾺ αἱ ἀχμαὶ Μ Ἴ αὐίθ χαλεπὸν δά, 

οὗ ἃ κοινῶν ἢ 9. πολλοὺς Ν 11 διάνοιαν ΜΑ(: τὴν διάνοιαν ΕῊΡΝ 
12 ὥρχος βοτίρϑὶ (εἶ. ὃ 14. 34, 40): ὄρχου σοι, 14. βεβαιοῦνται ΑῊΡ 

1 οὕτω 1Ὁ χαλὸν ΜΑΡ᾿: μᾶλλον οοίογ! Ν ἀνομότω ἡ, ἀνω- 

τάτω (ὦ, ἀνομωτάτω Εὶ 11 λίαν ΜΑΡΞ; δεῖν Οὐ, δὲ ΕΝ, δ᾽ ΗΡ! συναΐ- 

γεσιν Μαηρ.: σύνεσιν οοὐ. Ν 18 ἐνομότω ΔΕ, ἐνομώτω ἃ τιυομένω Ν 

συναινείτω ΜΡΈ: συναινεῖτο Δ, συναινεῖ σοίοτὶ Ν 

2 εἴς. Ατίβῖο δριυὰ ϑδίοῦ. ΕΥ̓ 302 Μοίη.: πολλοὶ σοφοὶ γηραιοὶ φιλοζωοῦσι.... ὀψὲ ἀρετῆς 

ἐπήβολοι γενόμενοι ἐφίενται αὐτὴν ἐχϑρέψαι. ἅ. ὃ Ρ [ο]. 105 Εὐαγρίου ΟΥ̓́ Ρ. 404 

ΕἸον!. Ρᾶγ. (πίογ βοπιθπίϊδβ Εὐαρυ! Νο. 8) Μαχ, ἔπ]. οὰρ, 41 Εὐαγρίου (ρταθοθα ἢ ἵπ 

ΝΥ Ευιαστὶὶ βοαθηια, βοὰ Φίλωνος ἴῃ τπηαγρίπο δὐποίδίιιμη 681): ἀνθεῖ πρὸς ἐπιστήμην 

ψυχή, ὁπότε αἱ (αἱ οπ!. Π) τοῦ σώματος ἀχμαὶ χρόνου (χρόνου οἴη. )) μήκει μαραίνον- 

ται. εἴ. ΕἸίογ, Οποιηῖσα 1 ρ.. ἢ], 4-- 208,1 Ν᾽ [0]. 1δῦτ:; ἀνϑεὶ --- στήλαις. 

κεφυπηίηγ: λέγει δὲ χαὶ ὁ Πλάτων ὅτι ἡ τῆς διανοίας ὄψις ἄρχεται ὀξὺ βλέπειν, ὅταν ἡ 

τῶν ὀμμάτων τῆς ἀχμῆς λήγειν ἐπιχειρῇ. 
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ἀναδυέσϑω σαφῶς εἰδώς, ὅτι ἐν εὐόρχων γραφήσεται στήλαις. (3.) 
[ ᾿ “} 14 ἅλις μὲν δὴ τούτων. ἑπόμενον δ᾽ ἂν εἴη σχέψασϑαι, διὰ τί τεττάρων 

ὀρυττομένων φρεάτων ὑπὸ τῶν ἀμφὶ τὸν ᾿Αβραὰμ χαὶ Ἰσχὰχ (ὕδη. 21, 
5 Θὅ “ τὸ τέ Ὶ τῶν ἄρχοι ᾿ παν, Ι5 20, 20,19---23) τὸ τέταρτον χαὶ τελευταῖον ,ὄρχος “ προσερρήϑη. μήποτ 

οὖν δι᾽ ὑπονοιῶν ἐχεῖνο βούλεται παραστῆσαι, ὅτι χἀν τῷ παντὶ τεττάρων ὅ 

ὄντων, ἐξ ὧν συνέστηχεν ὅδε ὃ χύσμος, χαὶ ἐν ἡμῖν αὐτοῖς ἰσαρίϑμων, 

ἐξ ὧν διαπλασϑέντες εἰς ἀνθρωπόμορφον εἶδος ἐτυπώϑημεν, τὰ μὲν [οὖν] 
, ᾿ " ΄ , ᾿" ’ 3 » 

τρία πέφυχεν ἀμηγέπῃ χαταλαμβάνεσϑαι, τὸ δὲ τέταρτον ἀχατάληπτον 

Ι0 πᾶσι τοῖς χριταῖς ἐστιν. ἐν μὲν οὖν τῷ χύσμῳ τὴν χαὶ ὕδωρ χαὶ ἀέρα 

χαὶ οὐρανὸν τέτταρα τὰ πάντα εἶναι συμβέβηχεν: ὧν τὰ μὲν ἄλλα χἄἂν ιτὸ 

11 δυσευρέτου, ἀλλ᾿ οὐχ εἰσάπαν ἀνευρέτου μοίρας ἠξίωται. χαὶ γὰρ γῆν. 

ὅτι ἐστὶ σῶμα βαρὺ χαὶ ἀδιάλυτον χαὶ στερέμνιον χαὶ τεμνόμενων εἰς ὄρη 

χαὶ πεδιάδας χώρας χαὶ ποταμοῖς χαὶ ϑαλάττῃ διαιρούμενον, ὡς τὰ μὲν 

νησιάζειν, τὰ δὲ ἠπειροῦσϑαι, χαὶ ὅτι τὸ μὲν αὐτῆς λεπτόγεων, τὸ δὲ 

βαϑύγειον, χαὶ τὸ μὲν τραχὺ χαὶ στρυφνὸν χαὶ λιϑῶδες χαὶ εἰσάπαν ιὉ 

ἄγονον, τὸ ὃὲ λεῖον χαὶ μαλαχὸν χαὶ Ἰονιμώτατον, [ χαὶ μυρία πρὸς νὑ. 692 Μ. 

15 τούτοις ἕτερα χαταλαμβάνομεν" χαὶ πάλιν ὕδωρ ὅτι πολλά τε τῶν εἰρη- 

μένων ἔχει χοινὰ πρὸς τἣν χαὶ ἐξαίρετα ἕτερα" τὸ μὲν γὰρ αὐτοῦ γλυχύ, 
, 

τὸ δ᾽ ἁλμυρόν, τὸ δ᾽ ἄλλαις διαχεχριμένον ἰδέαις: χαὶ τὸ μὲν πότιμον, 

τὸ δ᾽ οὐ πότιμον ---- χαὶ ἑχάτερον οὐ πᾶσιν, ἀλλ᾽ οἷς ϑάτερον, οὐ τὸ 30 

ἕτερον, χαὶ οἷς μὴ ϑάτερον, πάντως τὸ ἕτερον ---, χαὶ τὸ μὲν φύσει 

19 ψυχρόν, τὸ δὲ φύσει ϑερμόν --- εἰσὶ γὰρ μυρίαι πολλαχόϑι πηγαὶ ζέον 

ὕδωρ ἐχδιδοῦσαι, οὐ χατὰ γὴν μόνον ἀλλὰ χαὶ χατὰ ϑάλατταν' ἤδη γοῦν 

ἐφάνησαν φλέβες ἀνομβροῦσαι ζέον ὕδωρ ἐν μέσοις πελάγεσιν, ἃς ἣ 

Ι ἐν εὐόρχων ΜΑ: ὁ εὐορχῶν σοἰοτί, εὐορχῶν Ν 2 τεσσάρων (ΕἘῊΡ 

3. τῶν} τὸν ἃ ἡ ὅρκου ΜᾺ προσερρήϑη ΜΑ: προσηγορεύϑη οοιϊοτὶ 
4, ὃ μήποτε δι᾽ ΕῊΡ ὃ χάν τῷ) αὐτῷ Τυγη. τεσσάρων ΜᾺ Ὁ συνέστηχεν 

ΕῊ Ροβί αὐτοῖς γαβ, 8. 1π|..(ἱ Ἴ μὲν οὖν (ΕΠ (οὖν 5θο)ιπῖ): οἱ, ΜᾺ 
8 πέφυχε ΘΕῊΡ ἀμηγέπη ΜΑΡ’: οἵη. σοίοτγὶ 10 τὰ πάντα εἶναι ΜΑ: 

ταῦτα εἶναι (ἰ, εἶναι ταῦτα ΕῊΡ 10. 11 χἂν δυσευρέτου ΜΑ: εἰ χαὶ δυσεύρετα 

ὑθίθεῖ 12 στερέμνιον (ΣἘῊΡ: χάτω νεῦον τὲ ΜΑ 14 λεπτόγεων ΜΑΕ: 

λεπτόγεον (ἰ, λεπτόγειον ΠΡ 14--Ὸτὖ τὸ δὲ βαϑύγειον --- ἄγονον οὐ. Ρ 
1 βαϑύγεων ἡ βραχὺ 1, στρυφνὸν ΕῊ 5: στριφνὸν σοίοτὶ 11 τε ΜΑ: οἱ. 

φρο θτὶ 19. δ᾽ ἄλλαις ΜΑ, ἴῃ τας. Ρ3: δὲ ὑλῶδες ἐστὶ (ἱ, δὲ βλαχώδεσι Ε, δὲ βλυ- 
χῶδες ἐστί Η (5ε4 υχ, ἐσ, ες τ βογ. Η διαχεχριμένον (ΠΕῊΡ : διαχεχραμένον 

Δ, διακεχραμμένον Μ 20 ἑχάτερον] ϑάτερον ΜᾺΑ 20, 231 οὐ τὸ ἕτερον ἩΡ: 

οὗ οὐ τὸ ἕτερον Ε΄, οὐθέτερον ΜΑ, οἴῃ. Ὁ πολλαγόϑι Α: πολλαχόϑεν σοίονὶ 

28. μόνον οτπ. Τυτη. ΡΟβὲ ἃ}. χατὰ αὐ. τὴν ΠΙ,, βοᾷ. Η συγβαβ ἀ6]. 

ϑάλασταν ΘΡῊΡ 24. ζέον ὕδωρ ΜΑΡ": οπ). δοίοτὶ 
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τοσαύτη τῶν ἐν χύχλῳ πελαγῶν ἀνάχυσις ἐξ αἰῶνος ἐπιχλύζουσα οὐχ 

ἴσχυσε σβέσαι, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐπὶ ποσὸν ἀνεῖναι ---- χαὶ πάλιν ὅτι ὁ ἀὴρ 30 

ἔχει φύσιν εἴχουσαν ἀντιπεριιστάμενος τοῖς σώμασιν, ὄργανον ὧν ζωῆς, 

ἀναπνοῆς, ὁράσεως, ἀχοῖῆς, τῶν ἄλλων αἰσθήσεων, πυχνότητας χαὶ μανή- 
ω» τητὰς χινήσεις τε χαὶ ἠρεμίας ἐνδεχόμενος, τροπὰς χαὶ μεταβολὰς παντοίας 

τρεπόμενός τε χαὶ μεταβάλλων, χειμῶνας χαὶ ϑέρη γεννῶν χαὶ τὰς μετο- 

πωρινὰς χαὶ ἐαρινὰς ὥρας, ἐξ ὧν ὃ ἐνιαυτοῦ χύχλος πέφυχε περατοῦσϑαι. 

(4.) τούτων μὲν δὴ πάντων αἰσϑανόμεϑα, ὃ δ᾽ οὐρανὸς ἀχατάληπτον 2] 

ἔχει τὴν φύσιν, οὐδὲν ἑαυτοῦ σαφὲς γνώρισμα πρὸς ἡμᾶς ἀποστείλας. 

10 τί γὰρ ἂν εἴποιμεν; ὅτι πεπηγώς ἐστι χρύσταλλος, ὡς ἠξίωσαν τινες: 

ὅτι πῦρ τὸ χαϑαρώτατον; ἢ ὅτι πέμπτον χυχλοφοριχὸν σῶμα, μηδενὸς 

τῶν τεττάρων στοιχείων μετέχον; τί δ᾽ ; ἢ ἀπλανὴς καὶ ἐξωτάτω σφαῖρα 

πρὸς τὸ ἄνω βάϑος ἔχει ἢ αὐτὸ μόνον ἐστὶν ἐπιφάνεια βάϑους ἐρήμη, 

τοῖς ἐπιπέδοις σχήμασιν ἐοιχυῖα; τί δ᾽ ; οἱ ἀστέρες πότερον γῆς εἰσιν 39 

18. ὄγχοι πυρὸς πλήρεις --- ἄγχεα γὰρ χαὶ νάπας καὶ μύδρους διαπύρους 

εἶπον αὐτοὺς εἶναί τινες, αὐτοὶ δεσμωτηρίου χαὶ μύλωνος, ἐν οἷς τὰ 

τοιαῦτά ἐστιν ἐπὶ τιμωρία τῶν ἀσεβῶν, ὄντες ἐπάξιοι ---- ἢ συνεχὴς καί, 

ὡς εἶπέ τις, πυχνὴ ἁρμονία, πιλήματα ἀδιάλυτα αἰϑέρος; ἔμψυχοι δὲ 

χαὶ νηεροὶ ἢ νοῦ χαὶ ψυχῆς ἀμέτοχοι; προαιρετιχὰς δὲ ἢ χατηναγχασ- 

80 μένας αὐτὸ μόνον χινήσεις ἔχοντες; τί δέ; σελήνη πότερον γνήσιον ἢ 33 

γόθϑον ἐπιφέρεται φέγγος ἡλιαχαῖς ἐπιλαμπόμενον ἀχτῖσιν ἢ χαϑ᾽ αὑτὸ 
5» 

ν. 034. Μ. μὲν ἰδία τούτων οὐδέτερον, [ τὸ δ᾽ ἐξ ἀμφοῖν ὡς ἄν ἐξ οἰχείου χαὶ 

ἀλλοτρίου πυρὸς χρᾶμα; πάντα γὰρ ταῦτα χαὶ τὰ τοιαῦτα τοῦ ἀρίστου 

τε χαὶ τετάρτου τῶν ἐν χύσμῳ σώματος ὄντα, οὐρανοῦ, ἄδηλα χαὶ 
υ 4 - " ὅἼ , - , "» - , ’ 

5 ἀχατάληπτα, στηχασμοῖς χαὶ εἰχασίαις, οὐ παγίῳ λόγῳ τῆς ἀληϑείας. 

2 ᾧ ἀὴρ ΜΑ: ἀὴρ ὁλκὸν οσοίογὶ (ὁλχὰν 46]. ἢ) ὦ εἴχουσαν ΜΡΈ; ἤχουσαν ᾿, 

εἴχων ΘῊΡ'ἔΠ,, εἴχων ἔστι τε Ε],", εἴχων τε χαὶ Τύτη. ἀντιπεριισταμένοις Η3 

ἡ, ὃ πυχνότητα καὶ μανότητα Η’ ὃ χαὶ δη18 κινήσεις δ. Οἱ Ααἰϊ. χαὶ ΜΑ: 
τε χαὶ σοίογὶ Ὁ προτρεπόμενος Α, ἑπόμενος (ἱ χειμῶνα ΗΡ 

8. δη] δὲ ΜᾺ 10 εἴπομεν Η Ροβὶ ἐστι γὰβ. 5. 1 ἢ κχρύσταλος Η 
11 ἢ --- καϑαρώτατον οἵη, (ἰ κυχλοφορητιχὺν σοηίοϊο 12 τεσσάρων ΜᾺΡ 

μετέχων ἡ, μέτοχον ΠΡ 13. ἢ] ὃ Τατη. 15 ὅροι αὶ ἄγκαια μύδρους 

ΜΑΡῈ δρυμοὺς σοίοτὶ 11 τοιαῦτ᾽ ΗΡ 15. ἁρμονία πυχνή Εὶ 20 σε- 
λήνης ἃ 21 ἐχλαμπόμενον ἡ 22) μὲν ΜΑ: μόνον οοἰοτὶ ἰδίαν Εὶ 

Ροβὶ ἰδία 44, ἢ (ΟΞ 2. ταῦτα χαὶ ον, ΜᾺ Ὁ. 24. ἀρίστου τε χαὶ τετάρτου 

ΜΑ: τετάρτου καὶ ἀρίστου οοἴοτὶ 25 ἰχασίαις Εὶ λογίω ἩΡ 

10 85, ἀθ Ἰορεθβ. εἴ, δι ζαρβθθγ οί. ἀὁγ Κα. ρτθιβ8, ἀκα. 1891 ρμ. 1014 544. 

Ρμοπὶβ ρόσα νοὶ]. ΠῚ, 4 
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34 ἐφορμοῦντα" ὥστε χἄἂν ὀμόσαι τινὰ ϑαρρήσαντα, ὅτι ϑνητὸς οὐδεὶς πώποτε 

ἰσχύσει τούτων ἐναργῶς χαταλαβεῖν οὐδέν. ὥρχος διὰ τοῦτ᾽ ὠνομάσθη , μαϑῦη 
τὸ τέταρτον χαὶ ξηρὸν φρέαρ, ἢ τοῦ τετάρτου τῶν ἐν τῷ χύσμῳ ζήτησις 

Ὁ ἀτελεύτητος χαὶ πάντῃ δυσεύρετος, οὐρανοῦ. (.) ἴδωμεν δέ, ὃν τρόπον 

χαὶ τὸ ἐν ἡμῖν αὐτοῖς τέταρτον διαφερόντως χαὶ χατ᾽ ἐξαίρετον λύγον 1 ἢ 
ἀχατάληπτον εἶναι πέφυχεν. οὐχοῦν τέτταρα τὰ ἀνωτάτω τῶν περὶ ἡμᾶς Ι ἴμ 

ον 

ἐστι, σῶμα, αἴσϑησις, λόγος, νοῦς" τούτων μὲν δὴ τὰ τρία οὐ κατὰ πάσας 

ἄδηλα τὰς ἰδέας ἐστίν, ἀλλ᾽ ἔχει τινὰ δείγματα ἐν ἑαυτοῖς τοῦ χαταλαμ- 

0 βάνεσϑαι. τί δ᾽ ἔσϑ᾽ ὅ φημι; ὅτι τὸ σῶμα χαὶ τριχῇ διαστατὸν χαὶ 

ἐξαχῇ κινητόν, ἴσμεν, διαστάσεις μὲν τρεῖς ἔχον, μῆχος, βάθος, πλάτος, 10 

χινήσεις δὲ τὰς διπλασίας ἕξ, τὴν ἄνω, τὴν χάτω, τὴν ἐπὶ δεξιά, τὴν 

ἐπὶ εὐώνυμα, τὴν πρόσω, τὴν εἰς τὸ χατόπιν" ἀλλὰ χαὶ ὅτι ψυχῆς ἐστιν 

ἀγγεῖον, οὐχ ἀγνοοῦμεν" ἀλλὰ χαὶ ὅτι βᾷ. φϑίνει, γηράσχει, τελευτᾷ, 

7 διαλύεται, σαφῶς ἴσμεν. χαὶ πρὸς αἴσϑησιν μέντοι 1ε οὐ παντάπασιν 

ἀμβλεῖς χαὶ πηροὶ γεγόναμεν, ἀλλ᾽ ἔχομεν εἰπεῖν, ὅτι χαὶ πενταχῇ σχί- 1Ὁ 

ζεται χαὶ ὄργανα ἐχάστης ἐστὶν ὑπὸ φύσεως δημιουργηϑέντα οἰχεῖα, ὁρά- 

σεως μὲν ὀφθαλμοί, ἀχοῆς ὃὲ ὦτα, ῥῖνες δὲ ὀσφρήσεως χαὶ τῶν ἄλλων 

τὰ οἷς ἐναρμόζεται, χαὶ ὅτι ἄγγελοι διανοίας εἰσὶ διαγγέλλουσαι χρώματα, 

σχήματα, φωνάς, ἀτμῶν χαὶ χυλῶν ἰδιότητας, συνόλως σώματα χαὶ ὅσαι 

ποιότητες ἐν τούτοις, χαὶ ὅτι δορυφόροι ψυχῆς εἰσιν, ὅσα ἂν ἴδωσιν ἢ 30 

ἀχούσωσι δηλοῦσαι χἂν εἴ τι βλαβερὸν ἔξωϑεν ἐπίοι προορώμεναί τε χαὶ 

φυλαττόμεναι, ὡς μὴ λάϑρᾳ παρεισρευὲν αἴτιον ζημίας ἀνηχέστου τῇ 

38. δεσποίνῃ γένηται. χαὶ φωνὴ δ᾽ οὐχ εἰσάπαν ἀποδιδράσχει τὴν ἡμετέραν 

χρίσιν, ἀλλ ἴσμεν ὅτι ἢ μὲν ὀξεῖα, ἢ δὲ βαρεῖα, χαὶ ἢ μὲν ἐμμελὴς 

χαὶ ἐναρμύνιος, ἢ δὲ ἀπῳδὸς χαὶ λίαν ἀνάρμοστος, χαὶ πάλιν ἢ μὲν᾽ 25 ὟΨ ; 4 

Ι ἀφορμοῦντα (ἰ, ἐφαρμόττοντα ΜᾺ 2 ροϑβὶ ὅρχος 848, γοῦν Η ὄρχου 
ἕ0η]. δηρ. τοῦτο ΜΑ 3. δηΐθ ἡ αὐά, ὅτι ΗΣ 4 ἀκατάληπτος ὁοῃὶ. 

Μαην. δυσεύρετος Μδηρ.: δυσύρατος οοὐά. δ᾽ ΘΕΠΡ ὃ ἀνώτατα Ἰ, 
1 ἐστίν ΗΠ 8. ταῖς ἰδέαις ΟΕ Ρ δόγματα ΗΡῚ αὐτοῖς 9. δ᾽ ἐστὶν 

ΘΕΡῊΡ (ἢ δά. Μὴ) ὅτι τὸ σῶμα χαὶ ΜΑ: τὸ σῶμα ὅτι μὲν σοιοτί, ἔοτί. τϑοῖθ 

διαστατοῦν ΜᾺ 10 ἴσμεν αΡΗΡ; οἵη. ΜᾺ πλάτος βάϑος ΠΕΡ 
11 διαχινήσεις ἡ τὰς] τρεῖς σοηὶ. Μίδηῃρ. 12 εἰς τὸ οη!. (ΣΕῊΡ ἐστιν 

οἵη, ἡ 19. ροδὲ ἡβὰ δὰ, καὶ ΠἙῊΡ 14 ἴμεν Ρ οὐ παντά- 

πασιν ΜΑΡΈ; οπι. οοἰοτὶ 15. πονηροὶ Εὶ ἀλλ᾽ ἔχομεν οἵω. ΜΑ 16 εἰσὶν Ρ 
18 ἐναρμόζοντα ΕἸ,", ἐναρμόζονται ἃ εἰσὶν διαγγέλουσαι (ΕῊ 3, διαγγέ- 

λουσι Η! 19. μτγίιι5 χαὶ ον. ΜΑ 20 ἂν] δ᾽ ἂν Α ἴδωσιν ἢ 
ΜΑΟΡ: ἴδωσι χαὶ ΗΡ 91 ἐπίη Δα 2 δὲ ΠΕῊΡ 94. μγῖβ μὲν ΜΑ: μὲν 

ἐστιν ΟΕ ῊΡ 
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μείζων, ἢ δὲ ἐλάττων" διαφέρουσι χαὶ ἄλλοις μυρίοις, γένεσι, χρώμασι, 

διαστήμασι, συνημμέναις τάσεσι χαὶ διεζευγμέναις, ταῖς διὰ τεττάρων, 

ταῖς διὰ πέντε, ταῖς διὰ πασῶν συμφωνίαις. χαὶ μὲν δὴ χαὶ τῆς ἐνάρ- 39 
» ὕρου φωνῆς, ἣν μόνος ἐκ πάντων ζῴων ἔλαχεν ἄνθρωπος, ἔστιν ἃ γνω- 

[-2} ρίζομεν" οἷον ὅτι ἀπὸ διανοίας ἀναπέμπεται, ὅτι ἐν τῷ στόματι ἀρϑροῦται, 

ὅτι ἢ Ἰλῶσσα πλήττουσα τῇ τῆς φωνῆς τάσει τὸ ἔναρϑρον ἐνσφρατί- 

᾿- ζεται χαὶ λόγον, ἀλλ᾽ οὐ ψιλὴν [ αὐτὸ μόνον φωνὴν ἀργὴν καὶ ἀδιατύ- 

πώωτὴὸν ἦχον ἀπεργάζεται, ὅτι χήρυχος ἢ ἑρμηνέως ἔχει τάξιν πρὸς τὸν 

ὑποβάλλοντα νοῦν. (60.) ἀρ᾽ οὖν χαὶ τὸ τέταρτον τῶν ἐν ἡυῖν αὐτοῖς, 80 

ι0 ὁ γεμὼν νοῦς, χαταληπτός ἐστιν; οὐ δήπου. τί γὰρ αὐτὸν οἰόμεθα 
᾿ . , [ ν᾿ “ “Ἕ » “ἃ - ᾽ “ ᾿] 4 

χατὰ τὴν οὐσίαν εἶναι: πνεῦμα ἢ αἷμα ἢ σῶμα συνόλως --- αλλ οὐ 
- ᾿ ᾿ δλ, λ ΄ - , . ἃ Ὑν,, ἃ ᾿ - ᾿Ὶ »ἢΝἢ "ἢ 

σῶμα, ἀσώματον δὲ λεχτέον --- ἢ πέρας ἢ εἶδος ἢ ἀριϑαὸν ἢ ἐνδελέ- 
- ΄ ᾿ π , - ν ᾽ »} » ΩΝ". Ὁ »» 4 χειὰν ἢ ἁρμονίαν ἢ τί τῶν ὄντων; Ἰεννώμενον δ᾽ εὐθὺς ἢ ἔξωϑεν 9] 

εἰσχρίνεται ἢ ὑπὸ τοῦ περιέχοντος ἀέρος ἢ ἔνϑερμος ἐν ἡμῖν φύσις οἷα 

15 σίδηρος ἐν χαλχέως πεπυρωμένος ὕδατι ψυχρῷ πρὸς τὸ χραταιότατον 5. σιόηρος ἔν Χχ : Ρρωμένος ψυχρῷ πρὸς ραταίοτατ 
-- - Ν᾽ πα ὶ ᾿ . τὲ " ΄ ὃ ἼΡΑΞΙ ᾿ μι «Ὑψ -- δ 

στομοῦται; διότι χαὶ παρὰ τὴν ψῦξιν ὠνομάσθαι ψυχὴ δοχεῖ. τί δέ; 

τελευτώντων σβέννυται χαὶ συμφϑείρεται τοῖς σώμασιν ἢ πλεῖστον ἐπι- 

βιοῖ χρόνον ἢ χατὰ τὸ παντελὲς ἀφϑαρτόν ἐστι; ποῦ δ᾽ ἐμπεφώλευχεν 32 

ὃ νοῦς αὐτῷ; ἄρα οἶχον χεχλήρωται; οἱ μὲν τὰρ τὴν ἀχρόπολιν ἐν ἡαῖν 

20 ἀνιέρωσαν αὐτῷ χεφραλήν, περὶ ἣν χαὶ αἱ αἰσϑήσεις λοχῶσιν, εἰχὸς εἶναι 
, 3 ᾿» “΄' [᾿ ’ . , ᾿. " ᾿΄ [ὦ 

γομίσαντες ἐγγὺς οἷα μεγάλου βασιλέως ἐφεδρεύειν τοὺς δορυφόρους" οἱ 

ὃ᾽ ὑπὸ χαρδίας αὐτὸν ἀγαλματοφορεῖσϑα! διανοηϑέντες Ἰνωσιμαχοῦσιν. 

1 διαφέρουσι Ε (ργτοῦαὶ ΟὉ}π): διαφέρουσαι Μ ΛΟΉΞΡΈ, διαφέρουσα ἢ ΤΠ(ΡῚ} οοηΐ. Μαηα.), 

διαφέρουσι δὲ σοπίοῖο Ὁ στάσεσι {1} ῊΡῚ ταῖς ΜΑ( 3; τὰς (ἐ!, ταῖς τε 

Η:Ρ3 τά τε ΕΗ!ΡῚ τεσσάρων ΜᾺ ὃ πέντε] ὃ Ν συμφωνίας Α 
4 ζῴων ΜΑΡΞ; οπι. σοίοτὶ ἀνϑρωπος ἔλαβεν (ἔλαχεν ΗΠ) (ΕἘῊΡ ὃ οἷον οἴῃ. 

ΜΑ ἐν οἵη. ΠΕῊΡ Ὁ γλῶττα τὴ δαὰ, ΠῚ ΡΣ {τὸν ἀέρα) τῇ ὁοθηΐ. 
Μίδηνς. τῆς] σ δἀά. ΠῚΡ: φωνῆς] σ δύ, ΗΣ τάσει οἴη. 

Ἴ ρτίυβ. χαὶ οἵ, Ια ἀργὴν 1 9. ὑπερβάλλοντα 10 οὐδείς 
που (ἰ 12 δὲ ΜΑ: τε 5. 5. (03, οαα. αΠ' ΕῊΡῚ 12, 12. ἐνδελέχϑειαν (ὦ, 

ἐντελέχειαν Μδῃρ. 132. γενόμενον Δ, γεννωμένων εοπὶ. Μαηρ, δ᾽ ΜΑ: 

απ. σοίετὶ 14. ἢ] ἢ ΔΟΕΗ͂ῚΙΡ 1 ἐν ΜΑ: ἐχ ΠΕΠΡ χραταιύότατον ΜᾺ: 

χραταιύτερον σοἰοτὶ ᾿Ὁ ὠνόμασται ἡ δοχεῖ Ψυχὴ ἰτδηβροβ. (ἸΕῊΡ 11 φϑεί- 

ρεται ΠΡ 18 ἢ) ἢ καὶ ΕΡ 18,19 ἐμπεφώλευχε νοῦς ΟΕῚΡ 19. αὐτῶν 
"3, αὐτός σοηΐ. Μδηρ. ἀρα] τίνα ἄρα ὁσοηϊεῖο (τὴν) ἐν οοπηϊοῖο 

30. ἐνιέρωσαν Α (μοτγ, ΠΌΘ56}}.) περιεῖναι αἰσθήσεις εἰς χόλωτιν Α (θονγ, ΗΘ 50}}.) 
αἱ οι. (ΕῊΗΡ 

1 «5. ἀ6 (οηεθιι5 ν. ΘΒ {χα Ὀουολ 6. μι 1010 5ιᾳ. 

14} 
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38 ἀεὶ δὴ τὸ τέταρτον ἀχατάληπτον, οὐρανὸς μὲν ἐν χύσμῳ παρὰ τὴν 

ἀέρος καὶ γῆς χαὶ ὕδατος φύσιν, νοῦς δὲ ἐν ἀνθρώπῳ παρὰ σῶμα χαὶ 

αἴσϑησιν χαὶ τὸν ἑρμηνέα λόγον. μήποτε μέντοι χαὶ τὸ τέταρτον ἕἔτος 

ἅγιον χαὶ αἰνετὸν“ ταύτης ἕνεχα τῆς αἰτίας ἐν ταῖς ἱεραῖς ἀναγραφαῖς 

84 δηλοῦται ([μον. 19,24)" τὸ γὰρ ἐν τοῖς γεγονόσιν ἅγιον οὐρανὸς μέν ὃ 

ἐστιν ἐν χύσμῳ, χαϑ' ὃν αἱ ἄφϑαρτοι χαὶ μαχραίωνες φύσεις περιπο- 

λοῦσιν, ἐν ἀνθρώπῳ δὲ νοῦς, ἀπόσπασμα ϑεῖον ὥν, χαὶ μάλιστα χατὰ 

Μωυσέα λέγοντα". ἐνεφύσησεν εἰς τὸ πρύσωπον αὐτοῦ πνοὴν ζωῆς, χαὶ Ἶ ηδνεφύσῃη ρ ἢ Ί 
830 ἐγένετο ὃ ἄνθρωπος εἰς ψυχὴν ζῶσαν“ (6η. 3, 1). χαὶ ἑἕχάτερον δὲ 

αἰνετὸν οὐχ ἀπὸ σχοποῦ μοι δοχεῖ προσειρῆσϑαι" τὰ γὰρ δυνάμενα τοὺς 10 

ἐπαίνους χαὶ ὕμνους χαὶ εὐδαιμονισμοὺς ἐχτραγῳδεῖν τοῦ γεννήσαντος 

πατρὸς ταῦτ᾽ ἐστίν, οὐρανός τε χαὶ νοῦς. ἄνθρωπος μὲν γὰρ ἐξαιρέτου 

παρὰ τὰ ἄλλα ζῷα γέρως ἔλαχε, ϑεραπεύειν τὸ ὄν, ὁ δὲ οὐρανὸς ἀεὶ 

μελῳδεῖ, χατὰ τὰς χινήσεις τῶν ἐν ἑαυτῷ τὴν πάμμουσον ἁρμονίαν ἀπο- 

80 τελῶν’ ἧς εἰ συνέβαινε τὴν ἠχὴν εἰς τὰς ἡμετέρας φϑαάνειν ἀχοάς, 1Ὁ 

ἔρωτες ἂν ἀχάϑεχτοι χαὶ λελυττηχότες ἵμεροι χαὶ ἄπαυστοι χαὶ μανιώδεις 

Ι ἐγίνοντο οἴστροι, ὡς χαὶ τῶν ἀναγχαίων ἀπέχεσϑαι τρεφομένους μηχέϑ᾽ μ. 026 Ν. 

ὡς ϑνητοὶ σιτίοις χαὶ ποτοῖς διὰ φάρυγγος, ἀλλ΄ ὡς οἱ μέλλοντες ἀπα- 

ϑανατίζεσϑαι δι᾽ ὥτων μουσιχῆς τελείας ἐνθέοις ὠδαῖς" ὧν ἀχροατὴν 

Μωυσῆν ἀσώματον γενόμενον λύγος ἔχει τεσσαράχοντα ἡμέρας χαὶ τὰς 30 

ἴσας νύχτας μήτε ἄρτου μήτε ὕδατος ψαῦσαι τὸ παράπαν (Εχοά. 24,18). 

871 (1.) ὃ τοίνυν οὐρανός, τὸ μουσιχῆς ἀρχέτυπον ὄργανον, ἄχρως ἡρμόσϑαι 

δοχεῖ δι᾿ οὐδὲν ἕτερον ἢ ἵνα οἱ ἐπὶ τιμῇ τοῦ τῶν ὅλων πατρὸς ἀδόμενοι 

1 ἀεὶ δὴ) ΑΙ: αὖ εἰ δὴ Μ, εἰ δὴ εοἰοτὶ, ἤδη ν 3 δ᾽ ΘΕΠΡ 4 ἕγεχεν 

ΘΕΉΡ ὃ οὐρανὸν ἃ Ὁ αἱ οὔ». ΗΡ! 8 Μωυσέα ΜΑ: Μωυσῆν οοἰατὶ 
9. ὃ οι. α 10 χαὶ απίο οὐχ δέ, Ε' προσειρῆσϑαι δοχεῖ ΠΕΡ προηρῆ- 

σϑαι 18 γέρας Εὶ 14 τῶν Μ|Π᾽4].: τὴν Δ, τῶν ὄντων οσοἰοτὶ 
ἑαυτῶ ΜᾺΑ "α].: αὐτῷ δοιογί 15 φϑάνει ΕῚ 10 ἄν] ὧν Α ἀνύποιστοι 

οοηΐ, Μίδῃρ, 11 ἐγίνοντο Μ: ἐγίγνοντο Ἐς, ἐγένοντο σοίοτϊ ὡς ΡᾺ].: ὁπ. εὐὐά, 

Ροβί ἀναγκαίων δὐεὶ, ἠνάγχασαν Η στρεφομένους Εὶ 17. 18 μηχέϑ᾽ ὡς ϑνητοὶ 

ΜᾺ: μὴ χκαϑὼς οἱονεὶ ἢ (οἷον ἡ Ρ,, οἱονεὶ οἱ 1.) ΠΕΡ, μὴ καϑὼς οἱ, τὰ ταβ, 3. π|||8 

18 τοῖς σιτίοις ΠΕῊΡ χαὶ] ἢ ΕἸ,3 τοῖς ποτοῖς (1}Ἐ}.2 ποτίοις Ρ 

ὡς οὐν. ΘΠΕΉΡ! 19. δι᾽ ὥτων ΜΑ].: διὰ τῶν δοοίογί, διὰ τῆς ΤΌτΓΗ. ἐνθέων 

ὠδῶν ΟΣ Η21,;, ἐνθέαις ὠδαῖς ΕἸ 5, ΡῚ τὰκ νυἱὰ, ὧν] ἧς α 90 Μωσὴῆν ΜᾺ 

ἀσωμάτου Ρ 91 α1ἰ. μήϑ᾽ ΜᾺ 28 δι δ᾽ οἱ ΜΕΟΣΕῊΡ (Ησοδβοῖι. ἴῃ 

πρ. 4): ἡ ΔΑἸΩΣ), οπιν ἐπιστήμη ΟΡῊΡ 

109 544. Ῥγιθδρογοῖ: Ζε!ογ 1 μ, 492, 1Ὁ--ιϑ Ῥα]. ἴο]. 37. ὁ δὲ οὐρα- 
νὸς πν ῳδαῖς, 
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ὕμνοι μουσιχῶς ἐπιψαάλλωνται. χαὶ τὴν ἀρετὴν μέντοι Λείαν ἀχούομεν 

ἐπὶ τῆς τοῦ τετάρτου ενέσεως υἱοῦ μηχέτι τίχτειν δυναμένην, ἀλλ᾽ ἐπέ- 

χουσαν ἣ ἐπεχομένην τὰς γονάς" εὕρισχε 71άρ, οἶμαι, πᾶσαν τὴν γένεσιν 

ἐξ αὐτῆς ξηράν τε χαὶ στεῖραν, ἡνίχα Ἰούδαν, τὴν ἐξομολόγησιν, τὸν 

τέλειον χαρπόν, ἤνϑησε. διαφέρει δ᾽ οὐδὲν τὸ λέγειν οἴστασϑαι τίχτου- 38 

σαν“ (ἄρῃ. 29, 35) τοῦ μὴ εὑρίσχειν ἐν τῷ τετάρτῳ φρέατι τοὺς παῖδας 

Ἰσαὰχ ὕδωρ (θη. 20,32), ἐπειδήπερ ἐξ ἑχατέρου τῶν συμβόλων ἐμφαί- 

νεται τὸ πάντα διψῆν ϑεοῦ, παρ᾽ ὃν αἵ γενέσεις χαὶ τροφαὶ τοῖς γεγο- 

νόσιν ἄρδονται. μιχροπολῖται μὲν οὖν τινες ἴσως ὑπολήψονται περὶ φρεά- 389 

10 τῶν διορυχῆς τὸν τοσοῦτον εἶναι λόγον τῷ νομοθέτῃ, οἱ δὲ δὴ μείζονι 

ἐγγραφέντες πατρίδι, τῷδε τῷ χόσμῳ, τελειοτέρων φρονημάτων ὄντες, 

εἴσονται σαφῶς, ὅτι περὶ τεττάρων ἐστίν, οὐ φρεάτων, ἀλλὰ τῶν τοῦ 

ὧν 

παντὴς μερῶν ἢ ζήτησις τοῖς ὁρατιχοῖς χαὶ φιλοϑεάμοσι, τῆς, ὕδατος, 

ἀέρος, οὐρανοῦ. ὧν ἕχαστον ἐπινοίαις εἰς ἄχρον πεποιημέναις διεξελ- 40 

15 ϑόντες ἐν μὲν τοῖς τρισὶν εὖρόν τινα χαταληπτά --- διὸ χαὶ τρία ὀνό- 

ματα ἐπεφήμισαν τοῖς εὑρεϑεῖσιν, ἀδιχίαν, ἔχῶραν, εὐρυχωρίαν (θη. 

26, 20. 21. 22) ---, ἐν δὲ τῷ τετάρτῳ τὸ παράπαν οὐδέν, οὐρανῷ, χα- 

ϑάπερ ὀλίγῳ πρότερον ἐδηλώσαμεν’ τὸ γὰρ τέταρτον φρέαρ ἄνυδρον 

χαὶ ξηρὸν εὑρίσχεται χαὶ ὥρχος διὰ τὴν εἰρημένην αἰτίαν προσαγορεύεται. 

30 (Β8.) Τὰ δὲ ἐπόμενα ζητήσωμεν ἐρευνῶντες, τίς ἢ Χαρρὰν χαὶ 4] 

ιὰ τί ὃ ἀπὸ τοῦ φρέατος ἐξελθὼν εἰς αὐτὴν ἔρχεται (θη. 28,10). 

στι τοίνυν. ὡς ἔμοιγε φαίνεται, Χαρρὰν μητρόπολίς τις αἰσϑήσεων. 

ομηνεύεται γὰρ τοτὲ μὲν ὀρυχτή, τοτὲ δὲ τρῶγλαι, δι᾿ ἀμφοτέρων τῶν 

ὀνομάτων ἑνὸς δηλουμένου πράγματος. τὸ γὰρ σῶμα ἡμῶν εἰς τὰ τῶν 42 

25 αἰσθήσεων ὄργανα τρόπον τινὰ ἐξορώρυχται, χαὶ γέγονεν ἕχαστον τῶν 

ἕὰς 9) 

«00.» 

] λίαν Α (εοτγ. Ἡοοβοῦ.) α ἀχούωμεν 2 τοῦ οἵ. Μδηρ. 

9. ἢ ἐπεχομένην ὁπ|. Τὶ, 566]. Μδηρ. εὕρισχε ΗΡ: ηὔρισχε ΜΑΒ, ἢ εὕρισχε (ἱ 
4 αὑτῆς ΗΣ ὃ τὸ ΜΑΡΗΞ; τῶ ΗΙΡ, τοῦ ἴῃ τϑ8. (ἱ λέγειν ΜΑ: τὴν 
λείαν ΗΡ, τὴν λίαν (Ὲ θ6. τοῦ ΜΑΕ: τὸ οὐ , τῶ ἢ], τὸ Ρ Ἵ περ] 

παρ α Ἴ. 8. ἐφαίνετο Ρ 8 παρ᾽ ὃν ΟΕῊ 3; παρ᾽ οὗ ΜΑΡ3, παρ᾽ ὃ ΠΡ", 
ἴππὸὶ χαὶ δὐἡ ΗΡ αἱ τροφαὶ ΗΡ 9. μιχρολόγοι ΘΕΉΡ (Πόθβον. ἴῃ παρ. Α) 

10 δὲ δὴ Μ: δὲ Δ, δ᾽ ἐν τῇ οοἰοτῖ, δὲ τῇ σομπίοϊο 1: γραφέντες ΗΡ ὄντες) 
ἐπυαχόντες οοπίοίο, γέμοντες ὁοπὶ. Οὐδπ 12 περὲὸ τεττάρων ἐστὶν οὐ φρεάτων 

ΜΑ: οὐ περὶ φρεάτων τεττάρων ἐστὶν σοἰθτὶ 14. ἔχαστος (1), ἔχαστον, 8. 8. ὁ (13 

πεπονημέναις σοηΐ. Μαπε, τετελειωμέναις σΟὨ Οἱ ΘΌΔΠῚ 15 ροβὶ μὲν δἀά, οὖν ΠΕΉΡ, 

βε (ΛΠ ταγβὰβ 66], 16 ἐπεφήμισαν Μ: ἐπευφήμισαν Α, ἐφήμισαν Ε(, εὐφήμησαν 

ΘῊΡ ἔχϑραν εὐρυχωρίαν ον, (ἰ 19. δὲ, χαὶ --- προσαγορεύεται ὁη,. ( 

προσηγόρευται Ρ 90 δ᾽ ΠΕῊΡ ζητήσομεν Η 28 ποτὲ 0185 (ὦ 

τῶν οἵη, ΠΕῊΡ 24 τὰ γὰρ σώματα (ΣΕῊΡ 20 ἐξώρυχται ἃ, ἐξωρώρυχται αὶ 
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ὀργάνων ἔχάστης ὀπή τις αἰσθήσεως, ἐν ἢ πέφυχε φωλεύειν. ὅταν ρ. 637 Ν. 

οὖν τις ἀπὸ τοῦ φρέατος, ὃ χαλεῖται ὅρχος, ὥσπερ ἀπὸ λιμένος ἐξαναχϑῇ. 

παραγίνεται εὐθὺς εἰς Χαρρὰν ἀναγχαίως" τὸν γὰρ ἀποδημίαν στελλό- 
» - »"»»ῃ "» ᾿ ᾿ ν᾿ ; μενὴν ἀπὸ τοῦ ἀρίστου χαὶ ἀπειρομεγέϑους ἐπιστήμης χωρίου χατ 

48 ἀναγχαῖον αἰσϑήσεις ἄνευ ξεναγῶν ὑποδέχονται. χινεῖται τὰρ ἡμῶν ἢ ὃ 
Ἴ,γ." ᾿ Ἀ) Φ » Υ ἐ ; μ᾿ - ἤλ } ᾿ : δᾷ ὲ » - ὶ Ψυχὴ πολλάχις μὲν ἐφ᾽ ξαυτῆς, ὅλον τὸν σωματιχὸν ὄγχον ἐχδῦσα χὰ 

τὸν τῶν αἰσϑήσεων ὄχλον ἀποδρᾶσα, πολλάχις δὲ χαὶ ταῦτα ἐπαμπισγο- 

μένη. τὴν μὲν οὖν τυμνὴν χίνησιν αὐτῆς τὰ νοήσει μόνῃ χαταληπτὰ 

4ἀὰ4 ἔλαγε, τὴν δὲ ἀξτὰ σώματος τὰ αἰσθντά,. εἴ τις οὖν δυιλεῖν εἰσάπαν 
ω ἰ ! Π Π 

ἀδυνατεῖ διανοίᾳ μόνῃ, δευτέραν χαταφυγὴν αἴσϑησιν εὑρίσχεται, χαὶ 10 

ὅστις ἂν σφαλῇ τῶν νοητῶν, αὐτίχα πρὸς τὰ αἰσϑητὰ χατασύρεται" 

δεύτερος γὰρ ἀεὶ πλοῦς ὃ πρὸς αἴσϑησιν τοῖς μὴ δυνηϑεῖσι πρὸς τὸν 

45 ἡγεμόνα νοῦν εὐπλοῆσαι. χαλὴὸν δὲ χὰἀν τούτῳ γενομένους μὴ χαταγης- 

ράσαι χαὶ διαιωνίσαι, αλλ ὡς ἐν ξένῃ διατρίβοντας παροηίχων τρόπον 

ἀεὶ μετανάστασιν ζητεῖν χαὶ ἐπάνοδον εἰς τὴν πατρῴαν γῆν. Λάβαν ι1ὅ 

μὲν γὰρ οὐχ εἶδος, οὐ γένος, οὐχ ἰδέαν, οὐχ ἐννόημα, οὐχ ἄλλο τῶν 

νοήσει μόνῃ χαταλαμβανομένων οὐδὲν ἁπλῶς εἰδώς, ἠρτημένος δὲ τῶν 

ἐμφανῶν, ἅπερ εἰς ὄψεις χαὶ ἀχοὰς χαὶ τὰς συγγενεῖς δυνάμεις ἔρχεται, 

πατρίδος ἠξίωται Χαρράν, ἣν ὡς ξένην ὁ φιλάρετος Ἰαχὼβ πρὸς λίγον 
ΕΣ ᾿ - Ψ μ᾿ ἦΝ , π᾿ ΄ ΄ 

40 οἰχεῖ χρόνην, τὴς οἰχαῦξ ἐπανόδου διαμεμνημένης. φησὶ γὴὺν Ἢ, μήτηρ, Ὁ 

ἢ ὑπομονή, 'Ῥεβέχχα πρὸς αὐτόν. ,ἀναστὰς ἀπόδραϑι πρὸς Λάβαν τὸν 
᾿ Ν»-ο ᾽ τ Χχ ᾿ ᾿ » ᾽ ι ΝΒΕ “- »" ΄ “ὦ 

ἀδελφόν μο. εἰς Χαρράν, χαὶ οἴχησον μετ᾽ αὐτοῦ ἡμέρας τινάς“ (θη. 

21, 43. 44). ἄρα οὖν χατανοεῖς, ὅτι οὐχ ὑπομένει ὁ ἀσχητὴς ἐν τῇ 
Ὶ -Ὁ“ ἢ ὃ Υ Β- “- Χ}.λ᾽ ν᾿ Γ ὡ ᾿ [ἢ , ω [2 

χώρα τῶν αἰσϑήσεων χαταβιῶναι, ἀλλ᾽ ἡμέρας ὀλίγας χαὶ βραχύν τινα 

1 τις} τῆς (3 ὅταν] ὅπως Τύτη. ὃ. παραγίνεται ΜΑΝ:: ταϑ. 5. ΠΠπ|., γίνεται 

εἶτ᾽ (ἰ, παραγίνεταί τ΄ ΕῊΡ Χαρὰν (ΟΝ ἀποδημίας ΠΡ, ἀποδημία Ν 
ἀ ἀορίστου σοπὶ. Μίδῃρ, χατὰ Ν ἅ, ὃ. χατὰ τἀναγχαῖον (ΘΕΝ ὃ ξε- 
ναγωγῶν Μ ἡμῶν οἵα, ΗἹΡ ὃ ἀφ᾽ οοπὶ. Οὐδ πη οἴκην τοηὶ. Μίδησ, 
Ἵ τὸν τῶν αἰσθήσεων Μ: τὸν τῆς αἰσθήσεως ἡ ΡᾺ]., τὸν αἰσῦ ἡσεων ΘΕΉΡΝ, τῶν αἰσθήσεων 1, 

ἀποῆράσασα (Ἰ ῊΡΝ Ἴ. 8 ἐπ ἀμπισχόμενα (ΟἹ ὃ αὐτῆς κατανοήσει ἢ 

μόνον ΗΡ χαταληπτὴν ἴῃ τ5, ΟΣ 9. εἴληχε ῥα]. 10 ἀδυνατεῖ οἴη. ἃ 
(βαρρ!. Ἠοοκο ἢ.) τῇ διανοία α δευτέραν ὁπ). Η 12 ὁ ΝΑ: οὔ. εοἴεσι Ν 

18 γινομένους Ν,, γινόμενος Εὶ 10 οὐ γένος] ἢ γένος Ὁ 11 μόνον 

ἠρτημένως Εὶ 19 χαὶ δοΐθ πατρίδος δι. ΟΕῊΡ 20 φησὶν οὖν ΠΡῸ(Ρἢ) 

2] ἀναστὰς οὐ. ΜᾺ 22 χαὶ ποίησον ἐχεὶ ἡμέρας ΜΛ 23. οὖν ΜΑ: 
δὴ φοίοτὶ 

[---1Ὁ Ν᾽ (0]. 150 ε: ὅταν --- γῆν. ὃ-ϑ Ρὰ], [0]. 2τν χινεῖται μὲν ἡ ψυχὴ -- 
αἰσθητά. 
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χρόνον διὰ τὰς τοῦ συνδέτου σώματως ἀνάγχας, ὁ δὲ μαχρὸς αἰὼν αὐτῷ 

χαὶ βίης ἐν τῇ νοητῇ πόλει ταμιεύεται; (9.) παρό μοι δοχεῖ χαὶ ὁ 41 

πάππος αὐτοῦ τῆς ἐπιστήμης, ᾿Αβραὰμ ὄνομα, μὴ πολὺν χρόνον ὑπο- 

μεῖναι τῇ Χαρρὰν ἐνδιατρῖψαι. λέγεται γὰρ ὅτι, ᾿Αβραὰμ ἣν ἐτῶν ἐβδη- 
δ μήχοντα πέντε, ὅτε ἐξῆλθεν ἐχ Χαρραν“ (τη. 13, 4), καίτοι τοῦ πατρὸς 

αὐτοῦ Θάρρα, ὃς ἑρμηνεύεται χατασχοπὴ ὀσμῆς, μέχρι τελευτῆς ἐν αὐτῇ 

». 628 ΜΝ. βιώσαντος. ῥητῶς γοῦν ἐν ταῖς ἱεραῖς ἀναγραφαῖς | δηλοῦται, ὅτι ἀπέ- 48 

ὃανε Θάρρα ἐν Χαρράν“ (θη. 11, 32)" χατάσχοπος γὰρ ἦν ἀρετῆς, 

οὐ πολίτης, χαὶ ὀσμαῖς ἀλλ᾽ οὐ τροφῶν ἀπολαύσεσιν ἐχρῆτο, μήπω ἱχανὸς 

10 ὧν ἐμπίπλασθαι φρονήσεως, ἀλλὰ μηδὲ γεύεσθαι, τοῦτο δ᾽ αὐτὸ μόνον 

ὀσφραίνεσθαι. χαϑάπερ γὰρ τοὺς ϑηρατιχηὺς τῶν σχυλάχων λόγος ἔχει 49 

χαὶ τὰ πορρωτάτω τῶν ϑηρίων πτώματα ῥινηλατοῦντας ἀνευρίσχειν ἠχο- 

γημένους ὑπὸ φύσεως διαφερόντως τὴν περὶ τὰς ὀσμὰς αἴσϑησιν, τὸν 

αὐτὸν τρόπον τὴν ἀπὸ διχαιοσύνης χαὶ τῆς ἄλλης ἀρετῆς ἀναδιδομένην 

18 ἡδεῖαν αὔραν ὁ παιδείας ἐραστὴς ἰχνηλατεῖ χαὶ ποϑεῖ μὲν ἐχείναις ἐντυ- 

χεῖν, ἐξ ὧν ἀναδίδηοται τὸ ϑαυμασιώτατον Ἰάνωμα τοῦτο, μὴ δυνάμενος 

ἢ ἐν χύχλῳ χενὴν περιάγει τὴν χεφαλήν, ὀσφραινόμενηος αὐτὸ μόνον 

χαληχἀγαθίας χαὶ σιτίων ἱερωτάτης χνίσσης" οὐ γὰρ ἀρνεῖται λίχνος ἐπι- 

στήμης χαὶ φρονήσεως εἶναι, μαχάριοι μὲν οὖν οἷς ἐξεγένετο τῶν σο- δ0 

ἢ τίας φίλττρων ἀπόνασθαι χαὶ τῶν ϑεωρημάτων χαὶ δογμάτων αὐτῆς 

ἐστιαϑῆναι χαὶ ἐνευφρανθεῖσιν ἔτι διψῆν, ἄπληστον χαὶ ἀχόρεστον ἐπι- 

φερομένοις ἵμερον ἐπιστήμης. δεύτερα δ᾽ οἴσονται, οἷς ἀπολαῦσαι μὲν δ] 
οὐχ ἐξεγένετο τῆς ἱερᾶς τραπέζης, χνισσοῦν δὲ τὰς ξαυτῶν ψυχάς" 

αὔραις γὰρ ἀρετῆς οὗτοι ζωπυρηϑήσονται, χαϑάπερ τῶν χαμνόντων οἵ 

1 συνθέτου ΘΕΗΡ Ροβὶ ἀνάγχας 6. στ, παροιχεῖ δαφίάογίαν, βιῶναι Βα δυσί 

Οοδη 4 τὴν ΜᾺ 4. ὃ ὅε ΜΛῊΡ ὁ χατασχοπῆς (ἢ ὀδομῆς 

(510) ἃ, ὀδμῆς Καὶ Ροβί μέχρι διά, τῆς, υἱ νἱάςς ΡΞ Ἴ γοῦν ΜΑ: οὖν οοίοτί, 
μὲν οὖν ν ἀναγραφαῖς ΜΑ: γραφαῖς ΘῊΡ, γραφῆς δουλοῦται 

8 Χαρρὰ ΟΕΗ!Ρ ἣν ἀρετῆς} ἀρϑεὶς ἣν Α 8. ῥδομαῖς (819) α, ὀδμαῖς Εὶ 
ἀπόλαυσιν ἩΡ 10 ἐμπίμπλασθϑαι Μ γεύσασθαι α 11 ϑηρευτιχοὺς ἃ 

12 πορρώτατα 19. φύσεως ΜΑ: τῆς φύσεως οοίοτὶ ὀδομὰς (ἰ, 

ὀδμας Εὶ 14. τὴν ἀπὸ διχαιοτύνης οἷ. ({], τὴν 5, 8. (13 τῆς ἀρετῆς τῆς ἄλλης 

ΠΡ 1 ἄβραν ἡ ὁ οἷα. (Ἰ ΕῊΡ" 1 ἐξ ὧν ἀναδίδοται μοβὶ τοῦτο 

ἴγϑῆβρ. (ἰ 10. 117 μὴ δυνάμενος δ᾽ ἐν χύχλω ΜᾺ: μηδ᾽ ἐν χύχλω δυνάμενος σοίοτὶ 
11 χαινὴν ἡ αὐτῷ Α(ἱ 18. χαὶ ἰοτί, 566]. γ6} ἀρετῶν ρμγὸ σιτίων Ξοτίθ. 

χνίσης ἩΡ 19 ἐξεγένοντο (ἱ 21 ἐνευφρανϑεῖσιν (Ὅδη : εὐφρανθεῖσι (ἱ, 

ἀνευφρανϑεῖσιν δοίονὶ ἔτι οὐυ», ΘΕΉΡ'! 21. 22 ἐπιφερόμενος (ἰ, περιφερομένοις 

ςοηΐ, Μδηρ. 22 δευτερεῖα εοὐἱ. Μίδῃρ. 38. ἐγένετο ἢ κυισοῦν ΜΗῊΡ 
ταῖς οἱ ψυχαῖς 24 Γωπηρηϑήσονται Εὶ 
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παρΞξιμένοι διὰ τὸ μὴ δύνασθαι τροφῇ χρῆσθαι τὰς εἰς ἀνάληψιν προσ- 

φέρονται ἡσμάς, ἃς ἰατρῶν παῖδες λιποϑυμίας ἄχη σωτήρια προευτρεπίύ. 

53 ζονται. (10.) χαταλιπὼν μέντοι τὴν Χαλδαίαν γῆν εἰς Χαρρὰν λέγεται 

μετανίστασϑαι Θαάρρα, τόν τε υἱὸν ᾿Αβραὰμ χαὶ τοὺς ὁμογνίους τῆς οἰχίας 

ἐπαγόμενος, οὐχ ἵν᾽ ὡς παρὰ συγγραφέως ἱστοριχοῦ μάϑωμεν, ὅτι μετα- ὃ 

γάσται τινὲς ἐγένοντο, τὴν μὲν πατρῴαν γῆν χαταλιπόντες, τὴν δὲ ξένην 

ὡς πατρίδα οἰχήσαντες, ἀλλ᾿ ὑπὲρ τοῦ μάθημα βιωφελέστατον χαὶ 

58 ἁρμόττον ἀνθρώπῳ μὴ ἀμεληϑῆναι. τί δὲ τοῦτό ἐστι; Χαλδαῖοι μὲν 

ἀστρονομοῦσιν, οἱ δὲ τῆς Χαρρὰν πολῖται περὶ τὸν τῶν αἰσϑήσεων τόπον 

πραγματεύονται. φησὶν οὖν ὁ ἱερὸς λόγος τῷ χατασχύπῳ τῶν τῆς φύσεως τὸ 

πραγμάτων" τί περὶ ἡλίου ζητεῖς, εἰ ποδιαῖός ἐστιν, εἰ τῆς γῆς μείζων 

ἁπάσης, εἰ πολλαπλάσιος αὐτῆς; τί δὲ περὶ φωτισμῶν σελήνης, εἰ νόϑον 

ἔχει φέγγος, εἰ γνησίῳ μόνῳ χρῆται; τί ὃξ περὶ τῆς τῶν ἄλλων ἀστέρων 

84 φύσεως ἢ περιφορᾶς ἢ συμπαϑείας πρός τε ἀλλήλους χαὶ τἀπίξεια; τί 

δὲ βαίνων ἐπὶ γῆς ὃπέρ νεφέλας πηδᾶς; τί δ᾽ ἅπτεσθαι τῶν ἐν αἰϑέρι 15 

φὴς δύνασθαι προσερριζωμένος χέρσῳ; τί δὲ περὶ τῶν ἀτεχμάρτων 

τεχμαίρεσθαι τολυᾶς ; τί ὃὲ πολυπραγμονεῖς ἃ μή σε δεῖ, τὰ μετέωρα: 

τί δὲ τὴν ἐν τοῖς μαθήμασιν εὑρεσιλογίαν ἄχρις οὐρανοῦ τείνεις; τί δ᾽ 

ἀστρονομεῖς μετεωρολεσχῶν; ] μὴ τὰ ὑπὲρ σὲ χαὶ ἄνω, ὦ οὗτος, ἀλλὰ μ. 0329 Ν. 

τὰ ἐγγὺς σαυτοῦ χατανόησον, μᾶλλον δὲ σαυτὸν ἀχολαχεύτως ἐρεύνησον. 90 

δῦ πῶς οὖν ἐρευνήσεις: ἴϑι νοερῶς εἰς Χαρρὰν τὴν ὀρυχτήν, τὰς τρώγλας 

χαὶ ἡπὰς τοῦ σώματος, χαὶ ἐπίσχεψαι ὀφθαλμούς, ὦτα, ῥῖνας, τὰ ἄλλα 

1 διὰ ΠΕΉΡ" χαὶ διὰ ΜΔΡΞ τροφαῖς ΠΕῊΡ τὰς] ταῖς ΟΕ ῊΡ 1. 2 προσφέ- 

ροντες Ο ΠΡ προσφέροντ᾽ Εὶ 2. ὀδμάς ΟΝ ἃς οὐ. ΟΕῊΡ λειποϑυμίας ἀχεστή- 

ρία (ἄχη σωτήρια 5βεγῖρ5:) ΜΑ: ἄχη λιποϑυμίας (ϑἷς (ἰ, πὸς τϑοθρὶ, λυποϑυμίας Ε΄, λει- 

ποϑυμίας ΗΡ) σωτήρια ΠΕΠΡ ᾧ, 8. προσευτρεπίζονται ΟΡῊΡ 3 Χαλδαίαν ΜΑ: 
Χαλδαίων φοἰοτῖ 4. τε ΜΑ: δὲ οεἰοτὶ ὁμογνίους ξοτγίρ5ῖ: ὁμογνώμονας σορῇ, 

οἰχείας ΗΡ ὃ ἱστοριχοῦ 560], ΟὉΠ ἢ Ἵ ρμοβί χαὶ «αὐ. νοερὸν ΟΕ ΉΡ 8 δηΐο 
ἀνθρώπῳ τά. ἴῃ Η μόνω ροβὶ ἀνθρώπω δὐά. ΟΕῊΡ, ἐπιστήμονι οοηϊ. 
Μαηρ. τοῦτ᾽ ΠΡ ἢ. τρόπον Εὶ 10 φησὶ ΜᾺ οὖν (ΠΕΡῚ: γοῦν ΜΑ, 

οὐκ 1}, οὗ. Η! 13 εἴ ἡ ΠΗ’ ἄστρων ἃ 14. ργῖυβ ἢ] εἰ Εὶ εἶσφο- 

ρᾶς Ο, φορᾶς ΕῊΡ τἀπίγεια Μ: τὰ ἐπίγεια σοἰοτὶ 14. 15. ἐπίγεια --- βαίνων 

οἵη. (ὦ 18 εὑρησολογίαν (ἱ, εὑρησιλογίαν Η!ἹΡ 19. ὑπὲρ σὲ χαὶ ἄνω ΜᾺ: 

ὑπερωχεάνια σοίοτὶ 20 σαυτοῦ ΜΑ: ἑαυτοῦ (ἘῊ3, αὐτοῦ Η 21 εὑρή- 
σεις ΕὩ Η, τα ἐὰν ἐπιτύχης αὐ, ΘΕΉΡ, ἐρευνήσας ἂν ἐπιτύχῃς (ἰπππηο ἐπιτύχοις) οοηΐ. 

Μδηρ, ὍΔ νοερῶς οἴη, ΜᾺ 22, 3117.1 χαὶ τὰ ἄλλα ὅσα οοπίοϊο 

11--14 ἀ6 ἰοηι 8 γ. δ σαπ σα θ ἢ 1, ς, Ρ. 1078. 1076. 19. εἵ. ὕϑβοπογ, 

Ἐρίουτοα Ρ. 229,1. Νογάθῃ ἰπ ΒΌΡρΙ θα, πη], ρμ οῖοσ. ΧΎΥΠῚΕ μ. 2τῸ, 
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ὅσα χαὶ αἰσϑήσεως ὄργανα, χαὶ φιλοσόφησον ἀναγχαιοτάτην χαὶ πρεπω- 

δεστάτην φιλοσοφίαν ἀνθρώπῳ, ζητῶν, τί ὅρασις, τί ἀχοή, τί γεῦσις, τί 

ὄσφρησις, τί ἁφή, τί χαὶ συνόλως αἴσϑησις" χἄπειτα τί τὸ ὁρᾶν χαὶ πῶς 

ὁρᾷς, τί τὸ ἀχούειν χαὶ πῶς ἀχούεις, τί τὸ ὀσφραίνεσθαι ἢ γεύεσθαι ἢ 

5. ἅπτεσθαι χαὶ πῶς ἕἔχαστον αὐτῶν εἴωϑε γύγνεσϑαι. πρὶν δὲ τὸν ἴδιον δῦ 

οἴχηον χαλῶς ἐπεσχέφθαι, τὸν τοῦ παντὸς ἐξετάζειν οὐχ ὑπερβολὴ μα- 

νίας; χαὶ οὔπω σοι μεῖζον ἐπίταγμα ἐπιτάττω, τὴν σαυτοῦ ψυχὴν ἰδεῖν 

χαὶ τὸν νοῦν, ἐφ᾽ ᾧ μέγα φρονεῖς" χαταλαβεῖν γὰρ αὐτὸν οὔποτε δυνήσῃ. 

ἀνάβαινε νῦν εἰς οὐρανὸν χαὶ χαταλαζηνεύου περὶ τῶν ἐχεῖ, μήπω δεδυ- 57 

10 νημένος γνῶναι χατὰ τὸ ποιητιχὴὸν γράμμα 

ὅττί τοι ἐν μεγάροισι χαχύν τ᾽ ἀγαθόν τε τέτυχται, 

χαταγαγὼν δ᾽ ἀπ᾽ οὐρανοῦ τὸν χατάσχοπον χαὶ ἀντισπάσας ἀπὸ τῆς ἐχεῖ 

ζητήσεως τνῶϑι σαυτόν, εἶτα χαὶ τοῦτ᾽ ἐπιμελῶς ἐχπόνησον, ἵνα τῆς 

ἀνθρωπίνης εὐδαιμονίας ἐπιλάχῃς. τὸν τρόπον τοῦτον Θαάρρα μὲν 8 

15 “Ἑβραῖοι, Σωχράτην δὲ “Ἕλληνες ὀνομάζουσι" χαὶ γὰρ ἐχεῖνον ἐγγηράσαι 

φασὶν τῇ περὶ τοῦ γνῶϑι σαυτὸν ἀχριβεστάτῃ σχέψει, μηδὲν ἔξω τῶν 

χαϑ᾽ ἑαυτὸν φιλοσοφοῦντα, αλλ ὃ μὲν ἀἄνϑρωπος ἦν, Θάρρα δ᾽ αὐτὸς 

ὁ λύγος ὁ περὶ τοῦ νῶναί τινα ἑαυτὸν προχείμενος οἷα δένδρον εὐερ- 

γέστατην, ἵν᾽ ἔχοιεν εὐμαρῶς οἱ φιλάρετοι τὸν περὶ ἠϑοποιίαν δρεπόμενοι 

0 χαρπὸν σωτηρίου χαὶ ηδίστης ἐμπίπλασϑαι τροφῆς. τοιοῦτοι μὲν ἡμῖν δ9 

οἱ φρονήσεως χατάσχοποι, τῶν ὃὲ ἀθλητῶν χαὶ ἀγωνιστῶν αὐτῆς αἱ 

φύσεις τελειήτεραι" διχαιοῦσι γὰρ οὗτοι τὸν περὶ τῶν αἰσϑήσεων σύμ- 

παντα λύγον ἀχριβῶς χαταμαϑόντες ἐπί τι μεῖζον ἕτερον χωρεῖν ϑεώ- 

Ι ὅσα καὶ ΜΑ: χαὶ ΠΗ, χαὶ ὅσα Ρ. οτῃ. Ε αἰσϑήσεως Ν᾿ Α(ὶ: τῶν αἰσϑήσεων Ἐν, 

αἰσθήσεων ΗΡ φιλοσήφησον] φιλοτοφωτάτην φιλοσοφίαν ἢ μᾶλλον εἰπεῖν ΗΡ 

2 ἀνϑρώπω ζητῶν ΜΑ; ἀληϑεῖ, τὰπὶ τᾶβ., ζητῶν (ἡ; ἀληϑεία ἀνϑρώπω ζητῶν Κ, ἀληϑεία 
τ 

(ἀλήϑειαν 1.) ἀναζητῶν ΠΙ., ἀλη ἄνω ζητῶν (ἄνω ζητῶν τυγβαβ 46].)} Ρ 

9. ρυίππῃ τί οὐ. (ΠΡ τὸ οὐ. ἱ, 4. ὁρᾶς -- πῶς οὔ). ἡ 

ὁ. γίνεσθαι (ΠΕῊΡ ὃ συνεπεσχέφϑαι (ἱ 9. 10 δυνάμενος (ΕΠΡ 11 ὅτι 

ΜΛΕῈΕΡ τε ου, ἈΡ τέτεχται Εὶ 12 χαταγαγὼν δ᾽ ΜᾺ; χάταγε 

τῶν (τῶν τυγϑιι5 6]. ΡῚ οοίογὶ, χατάγων δ᾽ μὲγ εγγογθῃ δίδῃς, ἀντὶ πάσας 

13 εἶτα οἵη. ΟΕ ῊΡ, ἰογί σροῖθ 14. εὐδαιμονίας ΜΑΡ΄’: ἐπιμελείας οοἰθτὶ 

τὸν (οπι|, τρόπον) τοῦ Θάρρα Εὶ Θάρραν Η: 10 σχέψει ΜΛΕΡ, ως. ΠΗ: 

γνώσει (ΛΙ)",, τὴς. ΡΞ τῶν] τὸν ἃ 17 ἑαυτὸν ΠΡῊΡ: αὑτὸν ΜΑ 

15... 19. εὐθαλέστατον Α 19. περὶ] πρὸς ΜᾺ 80 ἐμπίμπλασθϑαι ΜΝ 
22 τελειότεραι ΜΑ: τελεώτεραι (ΣΞΕἘῊΡ 23 χωρεῖν ΜΑ: ἐλϑεῖν σοίοτὶ 

1ῖὸ Ἡοπ. Οὐ. ὃ 392, 
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00 ρημα, χαταλιπόντες τὰς αἰσθήσεως ὁπάς, αἱ Χαρρὰν ὀνομάζονται, τού- 

τῶν ἐστὶν ὁ ἐπιδήσεις χαὶ βελτιώσεις πρὸς ἐπιστήμης ἄχρας ἀνάληψιν 

ἐσχηχὼς ᾿Αβραάμ" ὅτε γὰρ μάλιστα ἔγνω, τότε μάλιστα ἀπέγνω ἑαυτόν. 
- - ᾿ ᾿᾿ ἢ νΨ " - - , , 
ἵνα τοῦ πρὸς ἀλήθειαν ὄντος εἰς ἀχριβῆῇ τνῶσιν ἔλθῃ. χαὶ πέφυχεν 

οὕτως ἔχειν" ὃ λίαν χαταλαβὼν ἑαυτὸν λίαν ἀπέγνωχε τὴν ἐν πᾶσι τοῦ ὁ 

ἱ γενητοῦ σαφῶς προλαβὼν οὐδένειαν, ὃ δ᾽ ἀπογνοὺς ἑαυτὸν γινώσχει ρ. 690 Μ. 

τὸν ὄντα. 

6] (11.) Τίς μὲν οὖν ἐστιν ἢ Χαρρὰν χαὶ διὰ τί ὃ ἀπολείπων τὸ 

τοῦ ὅρχου φρέαρ εἰς αὐτὴν ἔρχεται, δεδήλωται. σχεπτέον δὲ τὸ τρίτον 
4 " κΚ ΄ :ς: ’ ᾽ν» “-- ᾿ ΄ μι ᾿ ΄ χαὶ ἀχήλουθον, τίς ὁ τόπος, ᾧ ὑπαντᾷ" λέγεται γάη, ὅτι ἀπήντησε 1ιὸ 

0) τόπῳ“ ((δη. 28,11). τριχῶς ὃ 

ὑπὸ σώματος πεπληρωμένη. χατ 

Ἁ "» πὶ , [ἢ Γ 

ὲ ἐπινοεῖται τόπος, ἅπαξ μὲν χώρα 

ὰ δεύτερον δὲ τρόπον ὁ θεῖος λόγος, 
-“ [2 ᾿ [τὰ "᾿} {2 , ᾿ ΡΞ ΄ " » ΓΖ 

ὃν ἐχπεπλήρωχεν ὅλον δι᾿ ὅλων ἀσωμάτοις δυνάμεσιν αὐτὸς ὁ ϑεύς, 

»εἶδον“ 1τάρ φησι τὸν τόπον οὗ εἰστήχει ὁ ϑεὸς τοῦ Ἰσραήλ" (Εχοά. 

24. 10), ἐν ᾧ μόνῳ χαὶ ἱερουργεῖν ἐφῆχεν ἀλλαχόϑι χωλύσας" διείρηται 15 
, ᾿] , ᾿ ᾿ ΄“» ΄ μ᾿ , ᾿] "» 

γὰρ ἀναβαίνειν εἰς τὸν τόπον, ὃν ἂν ἐχλέξηται χύριος ὁ ϑεός, χάχεϊ ϑύειν 

τὰ ὁλοχαυτώματα χαὶ τὰ σωτήρια χαὶ τὰς ἄλλας ἀμώμηυς ϑυσίας ἀνά- 

03 γεῖν (Πουΐ, 12,5.55.). χατὰ δὲ τρίτον σημαινόμενον αὐτὸς ὁ ϑεὸς χαλεῖται 

τύπος τῷ περιέχειν μὲν τὰ ὅλα, περιέχεσθαι δὲ πρὸς μηδενὸς ἁπλῶς, 

χαὶ τῷ χαταφυγὴν τῶν συμπάντων αὐτὸν εἶναι, χαὶ ἐπειδήπερ αὐτός ἐστι 590 

04. χώρα ξαυτοῦ, χεχωρηχὼς ἑαυτὸν χαὶ ἐμφερήμενος μόνῳ ἑαυτῷ. ἐγὼ 
- Ύ ν ΡΞ. ᾿- . ᾽ Σ [ἐ ὶ - ν ’ , 

μὲν οὖν οὔχ εἰμι τόπος, αλλ᾽ ἐν τόπῳ, χαὶ ἔχαστον τῶν ὄντων ὁμοίως" 

τὸ γὰρ περιεχόμενον διαφέρει τοῦ περιέχοντος, τὸ δὲ ϑεῖον ὑπ᾽ οὐδενὸς 

περιεχόμενον ἀναγχαίως ἐστὶν αὐτὸ τόπος ἑαυτοῦ. μαρτυρεῖ δέ μοι 

1 αἰσθήσεις ὡς ὁπάς Η ὠνομάζοντο (ΣΕῊΡ 9. ξαυτοῦ (ὃν 8. 5.) ἃ 

4 τοῦ εἱ ὄντος ΘΕῊΡ: τῶν εἰ ὄντων ΜΑ (564 ν. Ἰΐη, Τὴ) ὅ ρμΡοβί ὁ δάά. γὰρ 

ΘΕΉΡ ἐν] ἐπὶ ΜᾺ θ γεννητοῦ ΔΟΕ οὐϑένειαν 

γινώσκει Ο 8 διότι Ε ἀπολιπὼν ΘΠΕῊΡ 10 χαὶ οἴῃ. ὅτι ὁΠ|, 
ΠΗΡ! ὑπήντησεν (ΤΗ, ἢ) ἐν δή. ἃ, ἐν τῷ ΕῊΡΝ 12 ἐχπεπληρωμένη 

ΘσΕΠΡ 12. ἐχπεπλήρωχεν) ἀφῆχεν ὁουϊ. δίδην. 14. φησιν Εὶ τοῦ) τὸν 
10 μόνον ΠΘΕΠΡΝ ἀφῖγχεν ἈΕΙἿΝ ἄλλοϑι ΜΑ διείρηται Με 

διήρηται ΔΑ, εἴρηται σοΐετ! Ν 117 αἰίοτααι τὰ οἵα. ΟΠΕΉΡΝ ἄλλα α 

20 χαταφυγεῖν Α (ὁογτ. ΠΙΟΘΒΟ ἢ.) εἶναι αὐτόν ἰγάπβροκ. ΒΉΡΝ, εἶναι χαὶ 

αὑτόν (ἱ 91 ἑαυτοῦ ΜΑΈΡΟΝ, αὐτοῦ 6ΘΠΙΡῚ, αὐτοῦ Η3 2] μόνως αὐτῷ Ν, 

ἑαυτῷ μόνῳ σοηϊεῖο 22 οὖν οὐκ Μ: οὐνοῦτ᾽ ([. 6, οὐρανοῦ τ΄, αἱ νἱά.) Α, οὐκ 

σοί Ν 94. ἀναγχαῖος Ὁ ἐστὶ Δ αὐτὸ οἵη. ἑαυτῶ Ν 

10--.-24. Ν᾽ (0]. 1ὅ0ν; λέγεται --- τόπος ἑαυτῶ. 18. 19. οἵ, Οδιη, ΑἸεχ. βίγοι. Υ' τΆ 

Ρ. 0650. 
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λόγιον τὸ χρησθὲν ἐπὶ ᾿Αβραὰμ τόδε΄ (ἦλθεν εἰς τὸν τόπον ὃν εἶπεν 

αὐτῷ ὁ ϑεός: χαὶ ἀναβλέψας τοῖς ὀφθαλμοῖς 

(θη. 92,8. 4). δ ἐλθὼν εἰς τὸν τόπον, εἰπέ το! ε . 

ἀλλὰ αήποτε δυεῖν πραγμάτων ἐστὶν ὁμωνυμία διαφερόντων, ὧν τὸ μὲν 

“- 
! Ὗ 

. 5 ιὲ , ΓΤ 

εἰὸξς τὸν τόπον μαχρόϑεν 

μοι, μαχρόϑεν αὐτὸν εἶδεν; δῆ 
’ 

5. ἕτερον ϑεῖός ἐστι λόγος, τὸ δὲ ἕτερον ὁ πρὸ τοῦ λόγου ϑεός. ὁὃ᾽ δὴ θδ 

ξεναγηϑεὶς ὑπὸ σοφίας εἰς τὸν πρότερον ἀφιχνεῖται τόπον, εὑράμενος 
- , 

ς ἀσεσχείας χεφαλὴν χαὶ τέλης τὸν ϑεῖον λύότον. ἐν ὦ γενόμενος οὐ ;ς ἀρεσχείας χεφαλὴ ς τὸν ϑεῖον λόγον, ἐν ᾧ γενόμενος ὁ ἢ 

φϑανει πρὸς τὸν χατὰ τὸ εἶναι ϑεὸν ἐλϑεῖν, ἀλλ᾽ αὐτὸν ὁρᾷ υαχρόϑεν" 

μᾶλλον δὲ οὐὴδξ πόρρωθεν αὐτὸν ἐχεῖνον ϑεωρεῖν ἱχανός ἐστιν, ἀλλὰ τὸ 

10 μαχρὰν τὴν ϑεὸν εἶναι πάτης γενέσεως αὐτὸ μόνον ὁρᾷ χαὶ τὸ πορρω- 

τάτω τὴν χατάληψιν αὐτοῦ πάσης ἀνθρωπίνης διανοίας διῳχίσϑαι, 

μήποτε μέντοι γε οὐδὲ τόπον νῦν ἀλληγορῶν ἐπὶ τοῦ αἰτίου παρείληφεν, 607 

ἀλλ ἔστι τὸ δηλούμενον τοιοῦτον" οἶλϑεν εἰς τὸν τόπον, χαὶ ἀναβλέψας 

τοῖς ὀφθαλμοῖς εἶδεν αὐτὸν τὸν τόπον, εἰς ὃν ἦλθε, μαχρὰν ὄντα τοῦ 

5 ἀχατηνομάστου χαὶ ἀρρήτου χαὶ χατὰ πάσας ἰδέας ἀχαταλήπτου ϑεοῦ. 

». 6281 Μ. (13,}} τούτων προδιωρισμένων, ὅταν εἰς Χαρράν, τὴν αἴσϑησιν, ἔλθῃ 08 

ὁ ἀσχητής. οὑπαντᾷ τόπῳ“ (ὅοῃ. 28,11), οὔτε τῷ ἐχπεπληρωμένῳ 

ὑπὸ σώματης ϑνητοῦ --- μετέχουσι γὰρ αὐτοῦ πάντες οἱ γηγενεῖς ἐχ- 

πεπληρωχότες χώραν χαὶ τόπον τινὰ χατὰ ταἀναγχαῖον ἐπέχοντες --- 

0 οὔτε τῷ τρίτῳ χαὶ ἀρίστῳ, οὗ μόλις ἔννοιαν λαβεῖν ἦν ἄν ἐπὶ τοῦ 

φρέατος ποιούμενον τὰς διατριβάς, ὃ προσηγορεύετο ὥὄρχος, ᾧ τὸ αὐτο- 

μαϑὲς τένος, Ἰσαάχ, ἐνδιαιτᾶται μηδέποτε τῆς πρὸς ϑεὸν πίστεως 

χαὶ ἀφανοῦς ὑπολήψεως ἀφιστάμενον, ἀλλὰ τῷ μέσῳ λύγῳ ϑείῳ, τὰ 

ἄριστα ὑφηγχουμένῳ χαὶ ὅσα πρόσφορα τοῖς χαιροῖς ἀναδιδάσχοντι. οὐ 09 

25 γὰρ ἀξιῶν ὃ ϑεὸς εἰς αἴσϑησιν ἔρχεσθαι τοὺς ξαυτοῦ λόγους ἐπιχουρίας 

ξἕνεχα τῶν φιλαρέτων ἀποστέλλει" οἱ δ᾽ ἰχτρξεύουσι χαὶ ἐχνοσηλεύουσι τὰ 
, [οἰ ’ ψυχῆς ἀρρωστήματα, παραινέσεις ἱερὰς ὥσπερ νόμους ἀχινήτους τιϑέντες 

Ι λόγιον ΜΑΤΕΡ, ἴῃ ταβ. ἢ}, 1}: ἅγιον 6 (Η}}},5 Ροβὶ ἐπὶ δά, τοῦ ΕΗ 

3. ροΞεῖ ὀφθαλμοῖς αὐ. αὐτοῦ ΟΕ ῊΡ ὦ τὸν ὁπ. Εὶ 4 δυεῖν ΑΟΘῈ: δυοῖν 

ΜΗΡ 5. ϑεῖός ΜΑΡ3: οἷός φΤεῖοτὶ πρὸ] περὶ Τύγη. δὴ} δὲ 

σΕῊΡ 6 τῆς σοφίας ΠΡ (τῆς ον. οἔϊδιι 1.) εὑρόμενος ΕΗΠ]Π,3 

93. οὐδὲ] οὐ ἡ τὸ] τῷ Ι0 τὸ] τῷ 11 ἀνθρωπίνης 

οἵη. διωχίσῆαι ΜῈ: διώχισται ΠΡ, διαχεῖσθαι (ἸΗ3, χεῖσϑαι ἃ 

14. εἴδε ΜᾺ αὐτὸν τὸν οἵα. ΜᾺ εἰσηλῦς (ἃ ιὃ πάσης ΜΑῸ 

11 δηΐίε ὑπαντᾷ δά, οὐχ ΠΕῊΡ 19. χατ᾽ ἀναγχαῖον 20 ἂν ο. 

σΕῊΡ! 21] προσαγορεύεται Μ, προσηγόρευτος "ὶ 20 ὑφιστάμενον "Ὶ 
24 οὗ ΠΣ 25 ἀξιῶν (Μ8η6ᾳ.}: ἀπαξιῶν σοὐ, ϑεὸς (αὐτὸς) σοῃϊοὶο 0 ἕνεκεν 

ΜᾺ ἀποστελεῖ ΘΕ ῊΡ δὲ ΘΠΕῊΡ 
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χαὶ ἐπὶ τὰ τούτων γυμνάσια χαληῦντες χαὶ τρόπον ἀλειπτῶν ἰσχὺν χαὶ 

τὸ δύναμιν χαὶ ῥώμην ἀνανταγώνιστον ἐμφύοντες. δεύντως οὖν εἰς αἴσθησιν 

ἐλθὼν οὐχέτι ϑεῷ, λόγῳ δ᾽ ὑπαντᾷ ϑεοῦ, χαϑὰ χαὶ ὃ πάππος αὐτοῦ 

τῆς σηφίας ᾿Αβραάμ. λέγεται γάρ: , ἀπῆλϑε χύριος, ὡς ἐπαύσατο λαλῶν 

τῷ ᾿Αβραάμ, καὶ ᾿Αβραὰμ ἀπέστρεψεν εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ“ (θη. 18,33)" 5 

δι᾿ οὗ συνάγεται τὸ λόγοις τοιούτοις ἐντυγχάνειν ἱεροῖς, ὧν ὁ πρὸ τῶν 

ὅλων ϑεὸς ἀπήλλαχται, μηχέτι τὰς ἀφ᾽ αὑτοῦ τείνων φαντασίας, ἀλλὰ 

11 τὰς ἀπὸ τῶν μεϑ' αὑτὸν δυνάμεων. ὑπερφυέστατα δ᾽ ἔχει τὸ μὴ φάναι 

ἐλθεῖν εἰς τὸν τόπον, ἀλλ΄ ἀπαντῆσαι τόπῳ’ ἐχούσιον μὲν γὰρ τὸ 

ἔρχεσϑαι, τὸ δ᾽ ἀπαντᾶν πολλάχις ἀχούσιον, ἵν᾿ ἐξαπιναίως ὁ ϑεῖος λόγος 10 

ἐπιφαινόμενος ἀπροσδόχητον γαρὰν ἐλπίδος μείζονα ἐρήμῃ ψυχῇ συνο- 

δοιπορεῖν μέλλων προτείνῃ. χαὶ γὰρ Μωυσῆς ,ἐξάγει τὸν λαὸν εἰς τὴν 

συνάντησιν τοῦ ϑεοῦ“ (Εχοά. 19,117), σαφῶς εἰδὼς ἐρχόμενον αὐτὸν 

ἀοράτως πρὸς τὰς ποϑούσας ψυχὰς ἐντυχεῖν αὐτῷ. 

(13.) Τὴν δ᾽ αἰτίαν ἐπιφέρει, δι’ ἣν τόπῳ ὑπήντησεν. ,ἔδυ“ γάρ 15 

φησιν ,ῳὁ. ἥλιος“ (ἄφθη. 28.11), οὐχ ὃ φαινόμενος οὗτος, ἀλλὰ τὸ τοῦ 

ἀοράτου χαὶ μεγίστου ϑεοῦ περιφεγγχέστατον χαὶ περιαυγέστατον φῶς. 

τοῦ ὅταν μὲν ἐπιλάμ ψῃ διανοίᾳ, τὰ δεύτερα λόγων δύεται φέγγη, πολὺ 

“1 [ΚᾺ 

δὲ μᾶλλον οἱ αἰσθητοῖ τόποι πάντες ἐπισχιάζονται: ὅταν δ᾽ ἑτέρωσε 

τῷ χωρήσῃ, πάντ᾽ εὐθὺς ἀνίσχει χαὶ ἀνατέλλει. μὴ ϑαυμάσῃς δέ, εἰ ὁ 30 

ἥλιος χατὰ τοὺς τῆς ἀλληγορίας χανόνας ἐξομοιοῦται τῷ πατρὶ χαὶ ἥγε- 

μόν: τῶν συμπάντων" θεῷ 1τὰρ ὅμοιον πρὸς ἀλήϑειαν μὲν οὐδέν, ἃ δὲ 

δόξῃ, νενόμισται, δύο μόνα ἐστίν, ἀόρατόν τε χαὶ ὁρατόν, ψυχὴ μὲν 

τὰ ἀόρατον, ὁρατὸν δὲ ἥλιος. τὴν [ μὲν οὖν ψυχῆς ἐμφέρειαν δεδήλωχεν ρ. 623 ΝΜ. 

ἐν ἑτέροις εἰπών: ἐποίησεν ὁ ϑεὺὸς τὸν ἄνθρωπον, χατ᾽ εἰχύνα ϑεηοῦ 25 

ἐποίησεν αὐτόν“ (6 οη. 1,27), καὶ ἐν τῷ χατὰ ἀνδροφόνων τεϑέντι νόμῳ 

πάλιν’ ὁ ἐχχέων αἴμα ἀνθρώπου ἀντὶ τοῦ αἵματος αὐτοῦ ἐχχυϑήσεται, 

1 ρεῖπ5. καὶ ὁπ). ΤΏΓΩ, ἀλειπτον (ἱ 2 χαὶ τρόπον ἀχαταγώνιστον (ΠΡ 

δώ (ον. μην) Ε ἐχφύοντες ΑΗ 3. δ᾽ ΜΑΗ ΡΞ; οὐ. ΠΕΉΠΡῚ 

4 ἀπῆλθεν ὁ χύριος ΠΕῊΡ ὃ ἱερεῖς 1,’ πρὸ] πατὴρ σοηϊ. Οὐδη 

ἢ ἀπ᾿ αὐτοῦ ΜᾺ 5. μεϑ ἑαυτῶν Ο, μεϑ᾽ αὑτὴν Τύτη. δὲ ΠΕῊΡ 
Ὁ. τὸν οἴῃ, (ἰ ἀλλὰ ΠΕῊΡ ὑπαντῆσαι Υ 10 ὑπαντὰν ΘΠΕῊΡ Ε1 ἀπο- 

φαινόμενος ἩΡῚ 11. 12 μέλλων συνοδοιπορεῖν Εὶ 19. τὴν οἱ, ΘΕῊΡ 1Ὁ δὲ ᾿ 

ΘΕῊΡ 18. τοῦτο ΘΕΠΡ ἐπιλάμψει 1, τὰ δεύτερα οἵη. (ὐ 

τῶν λόγων Ρ πολλοὶ ΑΟῈΕ (τοτγ, Ηοοβοῦ, ἴθ πὰρ. Α) 1Ὁ ἑτέρως ΕῊΡ 

90 εἰ ον. Α (α44. Ἡσοποἢ.) 21] τῆς οἵη, ΘΕῊΡ ἐξομοιοῦνται 24 ὃ 

ἥλιος Εὶ 20 ἐποίησεν αὑτόν οἵη. ΜΑ τεϑέντι ΜῈ: ταϑέντι ἃ, τιϑέντι σ0Ρ3, 

τίϑεται Η (βεὰ ρτίὰβ α ἴῃ τὰ5.) Ρ' 
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ὅτι ἐν εἰχόνι ϑεοῦ ἐποίησα τὸν ἄνθρωπον“ (θη. 9,6), τὴν δὲ ἡλίου 
ξιν- 

διὰ συμβόλων μεμήνυχε. ῥάδιον δὲ χαὶ ἄλλως ἐξ ἐπιλογισμηῦ τοῦτο Τῦ 

χατιδεῖν, ἐπειδὴ πρῶτον μὲν ὁ ϑεὸς φῶς ἐστι ---Ἠ ,χύριος γὰρ φωτισμός 

μοῦ χαὶ σωτήρ μου“ ἐν ὕμνοις ἄδεται (Ρβα]τη. 26, 1) --- χαὶ οὐ μόνον 

φῶς, ἀλλὰ χαὶ παντὸς ἑτέρου φωτὸς ἀρχέτυπον, μᾶλλον δὲ παντὸς ἀρχε- 

τύπου πρεσβύτερον χαὶ ἀνώτερον, λόγον ἔχον παραδείγματος. τὸ μὲν 

ὧν 

γὰρ παράδειγμα ὃ πληρέστατος ἦν αὐτοῦ λόγος, φῶς --- οεἶπε“ γάρ φησιν 

»ὃ ϑεός" γενέσϑω φῶς“ (ἄρῃ. 1,3) ---, αὐτὸς δὲ οὐδενὶ τῶν γεγονότων 

ὅμοιος. ἔπειϑ᾽ ὡς ἥλιος ἡμέραν χαὶ νύχτα διαχρίνει, οὕτως φησὶ τῦ 

10 Μωυσῆς τὸν ϑεὴν φῶς χαὶ σχύτος διατειχίσαι" ,διεχώρισε γὰρ ὁ ϑεὸς 

ἀνὰ μέσον τοῦ φωτὸς χαὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σχότους““ (θη. 1,4)" ἄλλως 

τε ὡς ἥλιος ἀνατείλας τὰ χεχρυμμένα τῶν σωμάτων ἐπιδείχνυται, οὕτως 

χαὶ ὁ ϑεὸς τὰ πάντα γεννήσας οὐ μόνον εἰς τοὐμφανὲς ἤγαγεν, ἀλλὰ 

χαὶ ἃ πρότερον οὐχ ἦν, ἐποίησεν, οὐ δημιουργὸς μόνον ἀλλὰ χαὶ χτίστης 

“1 10 αὐτὸς ὦν. (14.) λέγεται δὲ πολλαχῶς χατὰ τὸν ἱερὸν λόγον ἐν ὑπο- 1 

νηίαις ἥλιος, ἅπαξ μὲν ὁ ἀνθρώπινος νοῦς, ὃν οἰχοδομοῦσιν ὡς πόλιν 

χαὶ χατασχευάζουσιν οἱ γένεσιν πρὸ τοῦ ἀγενήτου ϑεραπεύειν ἀναγχαζό- 
3 ᾿- ν» Ὁ ε »" ἢ γε ἅ - ’, Ω μενοι, ἐφ᾽ ὧν εἴρηται ὅτι ,ὐχοδόμησαν πόλεις ὀχυρὰς τῷ Φαραώ, τήν 

τε Πειϑώ“, τὸν λόγον αὐ τὸ πείϑειν ἀνάχειται, οχαὶ 'Ραμεσσή“, τὴν 
ν ᾿ ΄ , » , ᾿ : ͵ 

0 αἴσϑησιν, ὑφ᾽ ἧς ὥσπερ ὑπὸ σέων ἢ ψυχὴ διεσϑίεται --- ἑρμηνεύεται 
" " , ᾿ .: Γ - “ [ , , "» ΄ 

Ἰὰρ σεισμὸς σητός ---, οχαὶ τὴν Ὧν“, τὸν νοῦν, ἣν ᾿Ηλίου πόλιν ὠνό- 

μασεν (χοά. 1,11), ἐπειδὴ χαϑάπερ ἥλιος τοῦ παντὸς ἡμῶν ὄγχου 

τὴν ἡγεμονίαν ἀνῆπται χαὶ τὰς αὐτοῦ δυνάμεις ὥσπερ ἀχτῖνας εἰς ὅλον 

τείνει" τὸν δὲ ἱερέα χαὶ ϑεραπευτὴν τοῦ νοῦ πενθερὸν ἐπιγράφεται πᾶς 18 
΄ - ) ᾿ ΄ ν ᾿ ΄ μὴ ΄ 25 ὁ τὴν τοῦ σώματος πολιτείαν ἀναψάμενος, ὄνομα Ἰωσήφ. ,ἔδωχε"“ γάρ 

- Σ ᾿ “πὸ . 

φησιν ραὐτῷ τὴν ᾿Ασενὲϑ ϑυγατέρα Πετεφρῆ ἱερέως ᾿Ηλίου πόλεως“ 

Ι ἐποίησε ΠΡ τὸν δὲ ἥλιον ἴ᾿ 2 μεμήνυχεν Μ,, μεμύνηχε (Ἰ ὃ. φωτισμός 

ΜΑ;: φῶς ΘΕῊΡ 4 ἐν οἵη. ΟσΠΡῊΡ ὃ παντὸς οἵη. (ΒῊΡ ὅ, ὃ πρεσβύτερον 

ἀρχετύπου ΘΕῊΡ ἴ πληρέστατος) περιφεγγέστατος γ8] περιαυγέστατος ἑἐομῃ!. Μδηρ. 

(εἴ, ὃ 13) 1. 8 εἶπε -- φῶς ΜᾺ : οἵἷπ. οδἰθτί 10 Μωυσῆς Α: Μωσῆς δοίογὶ 
12 ὁ ἥλιος ΕΗΡ ἀνατείλας οὐ. (ΠΠῊΡ οὕτω Η" 1ὃ δὲ οἵη. 

ΟΕῊΡ τὸν ἱερὸν λόγον ΠΕΡ: Μωσὴν ΜᾺ ιὉ ὁ ἥλιος ΘΕῊΡ 
11 γένησιν Εὶ ἀγεννήτου ὁοὐώ, 18 ἐφ᾽ ἀφ᾽ 6! 19 Πει- 
ὃ ὧν ( τὸν λόγον οἴη. ΜΑ “Ῥαμεσσή Μ: 'Ραμεσή Α, “Ῥαμεσσήν (Β, “Ῥαμε- 
σὴν ΗΡ 0 σεῶν Μ: σαιῶν Α, σητῶν δδίοτὶ δ᾽ ἐσϑίεται 
2] τὴν ὧν ΘῊΡ (411. ν ἐγαβ8. ἰπ ΡῈ) {3}: χτηνῶν ὁρίου ἡλιούπολιν εὐ, 

21. 392 ὠνόμασαν ΗΡ 29). τὴν οἵη. ἡ αὐτοῦ (510) ΜΑ:; ἀφ᾽ αὑτοῦ 
οδίογὶ 25 ἀναγραψάμενος ἢ 20 αὐτῶ φησιν ΜᾺ Πεντεφρῇ ΔΕ 
ἡλιουπόλεως ΜᾺ 
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79 (θη. 41,45). } δεύτερον δὲ ἥλιον χαλεῖ συμβολιχῶς τὴν αἴσϑησιν, ἐπειδὴ ν. 033 Μ. 

τὰ αἰσϑητὰ πάντα δείχνυται διανοίᾳ. περὶ ἧς λελάληχεν ὧδε" , ἀνέτειλεν 

ὦ ἥλιος αὐτῷ, ἡνίχα παρῆλϑε τὸ εἶδος τοῦ ϑεοῦ“ (θη, 32,31)" τῷ γὰρ 

ὄντι ταῖς ἱερωτάταις ἰδέαις χαὶ ὡς ἂν εἰχόσιν ἀσωμάτοις ὅταν μηχέτι 

δυνώμεϑα συνδιατρίβειν, ἀλλ᾽ ἑτέρωσε τρεπόμενοι μεταχωρήσωμεν, ἄλλῳ ὁ 

φωτὶ τῷ χατὰ αἴσϑησιν χρώμεϑα σχότους πρὸς τὸν ὑγιῆ λόγον οὐδὲν 

80 ἁπλῶς διαφέροντι" ὅπερ ἀνατεῖλαν ὅρασιν μὲν χαὶ ἀχοήν, ἔτι δὲ γεῦσιν 

χαὶ ὄσφρησιν χαὶ ἀφὴν ὥσπερ χοιμωμένας ἀνήγειρε, φρόνησιν δὲ χαὶ 

διχαιοσύνην ἐπιστήμην τε χαὶ σοφίαν ἐγρηγορυίας εἰς ὕπνον ἔτρεψεν. 

81 οὗ χάριν ἀγνεύειν οὐδένα πρὸ ἑσπέρας φησὶν ὁ ἱερὸς λόγος (1ον. 10 

11,24 4].} δύνασϑαι, τῆς διανοίας ὑπὸ τῶν χατ᾽ αἴσϑησιν χινήσεων ἔτι 

παρευημερουμένης. ἄφυχτον δὲ χαὶ τοῖς ἱερεῦσι νόμον ἐν ταὐτῷ χαὶ 

Ἰνώμην ἀποφαινόμενος τίθησιν, ἐπειδὰν λέγῃ" οὐχ ἔδεται ἀπὸ τῶν 

ἁγίων, ἐὰν μὴ λούσηται τὸ σῶμα ὕδατι χαὶ δύῃ ὁ ἥλιος χαὶ γένηται 

82 χαϑαρός“ ([,ον. 22, 0. 1). δηλοῖ γὰρ σαφέστατα διὰ τούτων, ὅτι εὐαγὴς ιὖ 

εἰσάπαν οὐδείς ἐστιν, ὡς ταῖς ἀγίαις χαὶ ἱεροπρεπέσι χρῇσϑαι τελεταῖς, 

ᾧ τὰς αἰσϑητὰς τοῦ ϑνητοῦ βίου λαμπρότητας ἔτι τετιμῆσϑαι συμβέβηχεν. 

εἰ δέ τις αὐτὰς οὐχ ἀποδέχεται, χατὰ τὸ ἀχόλουϑον τῷ φρονήσεως ἐπι- 

λάμπεται φέγγει, δι᾿ οὗ δυνήσεται τὰς τῶν χενῶν δοξῶν ἐχνίπτεσϑαι 

88 χαὶ ἀπολούεσθαι χηλῖδας. ἢ τὸν ἥλιον αὐτὸν οὐχ ὁρᾶς, ὅτι τἀναντίχ Ὁ 

χαὶ ἀνατέλλων χαὶ δυύμενος ἐργάζεται; ἐπειδὰν γὰρ ἀνίσχῃ, τὰ μὲν 

χατὰ Ἰῆν ἅπαντα περιλάμπεται. τὰ δὲ χατ᾽ οὐρανὸν ἀποχρύπτεται" 

δύντος δ᾽ ἔμπαλιν οἱ μὲν ἀστέρες προφαίνονται, τὰ δὲ περίγεια συσχιά- 

84 ζεται. τὸν αὐτὸν τρόπον χαὶ ἐν ἡμῖν, ὅταν μὲν τὸ τῶν αἰσϑήσεων 

φέγγος ὡς ἥλιος ἀνατείλῃ, τὰς ὀλυμπίους χαὶ οὐρανίγυς ὡς ἀληϑῶς Ὁ 

ἐπιστήμας χρύπτεσϑαι συμβέβηχεν: ὅταν δὲ πρὸς δυσμὰς γένηται, τὰς 

Ι χαλεῖ ἥλιον ΟΡ 2 δείχνυσι ΠΡῊΡ, ἰογί, γθοίθ (δὴ ἐπιδείχνυται ἢ οἵ. ὃ 91) 

διάνοια (ΠΕ 9 ὁ οὐ, ΘῊΡ ἃ εἰχόνα Η"}", εἰχότι ΗΞ 5. συντρί- 

βεων Καὶ μετατρεπόμενοι (ἘῊ 8 ἁφὴν χαὶ ὄσφρησιν ΠΡῊΡ δὲ βυτίρ5ὶ: 

τε οοἰἰα, ἢ διανοίας ἃηῖο εἰς αὐ. 1 10 οὐδὲν ἀπὸ ἑσπέρας ἃ 

πρὸς ΟΕῊΡ φησιν ὁ ἱερὸς λόγος (Η͂Ρ: φησὶ Μωσῆς ΜΑ 11 τῆς οἵη. 
ΘΕῈΡ 12 ἐπ᾿ αὐτῶ 1Ὁ ἔδετε 14. λούτητε οἱ ὅδατι ἃ 
᾿ῦ ἅπαν ΜῈΠ' οὐδὲ εἷς ΠΕῊΡ ὡς} ὃς α χρῆσϑαι ΜΑ: μυῆσϑαι 

(ἰ, μυεῖσθαι ΕῊΡ 11 ὦ, (αι γὰ5, ΟἽ (ὁοηϊ. Μαηρ.): ὧν σοίοτὶ τὰς αἰσϑητὰς 
ΜΑΘΈ: τὰς ἐσθῆτας σοίοτὶ, ταῖς αἰσϑηταῖς οἱ λαμπρότησι σοπὶ. Μάηρ, λαμπρότητας 

ἔτι βογῖρβί: λαμπρότητος 6", λαμπρότητι σοἰοεὶ 18... 19 ἐπιλάμπει ἃ 

19. φέγγει ΜΔ: φωτὶ δοἰοτὶ 20 χαὶ ἀπολούεσθαι οἴη. ΤατΓη. ἣν 

τὰ ἐναντία ΗὉ 2] γὰρ ΜΑ; μὲν γὰρ σοίἰοτὶ ἀνάσχη σοπίοῖο 

2 δύναντος (ἸΕῊΡ 20 ἀποκρύπτεσθαι (ΕΡ΄ ἐπιχρύπτεσϑαι Η δυσμαῖς ΟἩ 
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ἀστεροξιδεστάτας χαὶ ϑειοτάτας ἀναφαίνεσθαι ἀρετῶν αὐγάς, ὅτε χαὶ 

χαϑαρὸς ὁ νοῦς ὑπὸ μηδενὸς χρυπτόμενης αἰσϑητοῦ γίνεται. (1ῦ.) κατὰ 85 

δὲ τὸ τρίτον σημαινόμενον ἥλιον χαλεῖ τὸν ϑεῖον λόγον, τὸ τοῦ χατ᾽ 

οὐρανὸν περιπολοῦντος, ὡς πρότερον ἐλέχϑη, παράδειγμα, ἐφ᾽ οὗ λέγεται" οὐρανὸν περιπολοῦντος, ὡς πρότερον ἐλέχϑη, παράδειγμα, ἐφ᾽ οὗ λέ 

οὗ ἥλιος ἐξῆλθεν ἐπὶ τὴν γῆν, χαὶ Λὼτ εἰσῆλθεν εἰς Σηγώρ, χαὶ χύριος 

ἔβρεξεν ἐπὶ Σόδομα χαὶ ᾿ύμορρα ϑεῖον χαὶ πῦρ“ (ἄρῃ. 19, 238. 24). ὃ 80 

τὰρ τοῦ ϑεοῦ λόγος, ὅταν ἐπὶ τὸ γεῶδες ἡμῶν σύστημα ἀφίχηται, τοῖς 

ςι 

μὲν ἀρετῆς συγγενέσι χαὶ πρὸς αὐτὴν ἀποχλίνουσιν ἀρήγει χαὶ βοηϑεῖ, 

ὡς χαταφυγὴν χαὶ σωτηρίαν αὐτοῖς πορίζειν παντελῆ, τοῖς δὲ ἀντιπάλοις 
Ν. ᾿Ὶ 3 Φ Ρ , , -᾿ῃ»"» ᾿. ; 

Ι0 ὄλεθρον χαὶ φϑορὰν ἀνίατον ἐπιπέμπει. λέγεται δὲ χατὰ τέταρτον 87 

σημαινόμενον ἥλιος μὲν αὐτὸς ὃ τῶν ὅλων ἡγεμών, ὡς εἶπον ἤδη, δι᾽ 

οὗ τὰ ἀνίατα τῶν ἁμαρτημάτων ἀναχαλύπτεται συσχιάζεσθαι δοχοῦντα᾽ 

Ρ. ὑ34 Μι ᾿ πάντα γὰρ ὡς δυνατά, οὕτως χαὶ γνώριμα ϑεῷ. παρὸ χαὶ τοὺς χατα- 88 

λυϑέντας τῶν τόνων τῶν Ψψυχιχῶν, ἀχολάστως χαὶ λαγνίστερον ὁμιλοῦν- 

ιὸ τὰς ταῖς νοῦ ϑυγατράσιν, αἰσϑήσεσιν, ὡς γαμαιτύπαις χαὶ πόρναις, 

ἐνδειχϑησομένους πρὸς ἥλιον ἄγει. φησὶ 1άρ' καὶ χατέλυσεν ὁ λαὸς 89 

ἐν Σαττὶν“ --- ἄχανθαι δ᾽ ἑρμηνεύεται, παϑῶν χεντούντων χαὶ τιτρω- 

σχύντων Ψυχὴν σύμβολον --- οχαὶ ἐβεβηλώϑη“ φησίν ,ἐχπορνεῦσαι εἰς 

τὰς ϑυγατέρας Μωαβ“ --- αἴ δέ εἰσιν αἱ αἰσϑήσεις, χεχλημέναι νοῦ 
80 θυγατέρες" Μωὰβ γὰρ ἐχ πατρὸς ἑρμηνεύεται ---, χαὶ προστίϑησι: ,λάβε 

πάντας τοὺς ἀρχηγοὺς τοῦ λαοῦ χαὶ παραδειγμάτισον τῷ χυρίῳ ἀπέναντι 

τοῦ ἡλίου, χαὶ ἀποστραφήσεται ὀργὴ χυρίου ἀπὸ ᾿Ισραήλ“ (Ναμπι. 20, 
΄ ᾿, ΄ -- ἢ ὃν ΄ -- , 

1.4). οὐ γὰρ μόνον τὰ χεχρυμμένα τῶν ἀδιχημάτων ἐμφανῆ γενέσθαι 90 

βουλόμενος ταῖς ἡλιαχαῖς περιέλαμψεν ἀχτῖσιν, ἀλλὰ χαὶ διὰ συμβόλων 
.»νὮ ῳ ᾿ - μὰ , ᾽ ἢ ᾿ ,“͵Ἃν 

85 ἥλιον τὸν πατέρα τῶν ὅλων ἐχάλεσεν, ᾧ πάντα προῦπτα χαὶ ὅσα ἐν 
- “- , .] ΄ - , Ρ.) - Γ 

μυχοῖς τῆς διανοίας ἀοράτως ἐπιτελεῖται" γενομένων δ᾽ ἐμφανῶν ἵλεώ 

1 χαὶ ϑειοτάτας οπι,. (ΕῊΡ 2. αἰσϑητὸς ΤΌτη. γίνεται ἴῃ τα5.. Ρ', γέ- 
γῇται ΔῈ 3 δὲ τὸ ΠΡ; τὸ ΜΆ, δὲ ΕΗ 84. τὸ ΗΠ: τὸν οοἰοτὶ ὃ ἐξηλ- 

ὃεν ὁ ἥλιος ΜΑ (βθα ν. φιυδοβί, ἴῃ (ἔφη, ΤΥ ὃ 51) τῆς γῆς Ρ Σηγώρ ἈΡ- 

Σιγώρ ΜΗ͂ (ι νἱά. οοτγ.) {Ρ}), Σοὲρ (ΤῈ 1 ἀφίχηται σύστημα ἡμῶν Ε 

8 αὑτὴν ΜΑ: ἀρετὴν σοίοτὶ 10 χατὰ ΜΑ; χαὶ κατὰ ὁοίοτὶ 11 ρύϑὲ ὅλων 

δά, ϑεὸς χαὶ (ΣἙῊΡ 12 συσχιάζεσθαι δοχοῦντα ἀνακαλύπτεται ΠΕῊΗΡ 

12 οὕτω (ἱ χαὶ ρ6Γ ὀτγόγθιῃ οἵη. δίδηρ, 13,.14. χαταλυϑέντων οοπίοίο 

τόνων τῶν Ψυχιχῶν ΜΑΡ5: ὄντων ψυχικῶς σοἰοτὶ 14 χαὶ ἀπίθ ἀχολάστως «{|, 
ΘΕΗΡ λαγνέστερον ἡ 18 τοῦ νοῦ ΟΕ ῊΠΡ χαμαιτύποις Υ 

Ροβὶ πόρναις αὐ, τοῦ νοῦ (, τὰβ, 4 1π|. ἴθ ἢ 11 Σαττίοις Ε΄, Σαττεὶν Μληρ. 

(ΧΧῚ) δὲ ΠΘΠΕῊΡ ἑρμηνεύονται ΠΕΠΡ, ροβὶ παϑῶν ἰγαηβροβ, ΠΡ 

19 δ᾽ ΘἘῊΡ αἰΐοσαν αἱ οαι. ΘΟΕῊΡ νηῦ ΜΑΡΞς: οἵη, ἐρίοεὶ 
2) μόνα ἢ 20 ἀοράτοις (ΕΡ δὲ ΗΡ ἵλεών ΗΡ 
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91 φησιν ἔσεσθαι τὸν μόνον ἵλεω. διὰ τί; ὅτι, ἐὰν ὑπολαβοῦσα διάνοια 

λήσεσϑαι τὸ ϑεῖον ἀδιχοῦσα, ὡς μὴ πάντα χαϑορᾶν δυνάμενον, χρύφα 

χαὶ ἐν μυχοῖς διαμαρτάνῃ χαὶ μετὰ ταῦτα εἴτ᾽ ἐξ αὐτῆς εἴτε χαὶ ὕφη- 

Ἰησαμένου τινὸς ἐννοήσῃ, ὅτι ἀμήχανον ἄδηλον εἶναί τι τῷ ϑεῷ, χαὶ 

ἑαυτὴν χαὶ τὰς ἑαυτῆς πράξεις ἁπάσας ἀναπτύξῃ χαὶ εἰς μέσον πρηενβγ- ὃ 

χοῦσα χαϑάπερ εἰς ἡλιαχὸν φῶς ἐπιδείξηται τῷ τῶν ὅλων ἐπισχόπῳ 

φήσασα μετανοεῖν ἐφ᾽ οἷς πρότερον ἀγνώμονι γνώμῃ χρωμένη χαχῶς 

ἐδόξαζε --- μηδὲν γὰρ ἄδηλον, γνώριμα δὲ χαὶ δῆλα πάντα, οὐ τὰ πρα- 

χϑέντα μόνον, ἀλλὰ χαὶ τὰ ἐλπιζόμενα κατὰ πολλὴν περιουσίαν ὑπάρχειν 

αὐτῷ --- χεχάϑαρται χαὶ ὠφέληται χαὶ τὸν ἐφεστῶτα χολαστὴν ἔλεγχον 10 

ἡμέρωχεν ὀργῇ διχαίᾳ χρώμενον, εἰ τὸ μετανοεῖν ἀδελφὸν νεώτερον ὃν 

93 τοῦ μηδ᾽ ὅλως ἁμαρτεῖν ἀποδέχεται. (10.) φαίνεται μέντοι χαὶ ἑτέρωϑι 

χατὰ σύμβολον ἐπὶ τοῦ αἰτίου τὸν ἥλιον παραλαμβάνων, ὡς ἐν τῷ γρα- 

φέντι νόμῳ περὶ τῶν ἐπ᾽ ἐνεχύροις δανειζόντων' λέγε τὸν νόμον" , ἐὰν 

ἐνεχύρασμα ἐνεχυράσῃς τὸ ἱμάτιον τοῦ πλησίον, πρὸ δυσμῶν ἡλίου ἀπὸ- ιὖ 

δώσεις αὐτιῦ ἔστι γὰρ τοῦτο περιβόλαιον αὐτῷ μόνον, τοῦτο τὸ ἱμάτιον 

ἀσχημοσύνης αὐτοῦ. ἐν τίν: χοιμηϑήσεται; ἐὰν οὖν χαταβοήσῃ πρὸς 

93 μέ, εἰσαχούσομαι αὐτοῦ" ἐλεήμων γάρ εἰμι (Εχοά. 22, 20. 27). ἀρ' 

οὐχ ἄξιον τοὺς οἰομένους τὴν τοσαύτην σπουδὴν εἶναι τῷ νομοϑέτῃ περὶ 

ἀμπεχόνης, εἰ χαὶ μὴ ὀνειδίζειν, ἀλλά τοί 1ε ὑπομιμνύσχειν φάσχοντας" Ὁ 

τί λέγετε, ὦ γενναῖοι; ὃ τῶν ὅλων χτίστης χαὶ ηγεμὼν ἐλεήμονα ἑαυτὸν 

ἐφ᾽ οὕτως εὐτελοῦς πράγματος, ἱματίου μὴ ἀποδηϑέντος χρεώστῃ 

94 πρὸς δανειστοῦ, χαλεῖ; τὸ μέγεϑος χαϑάπαξ τῆς ἀρετῆς τοῦ πάντα μ. 080 Ν. 

1 γενέσϑαι ἡ ροβί ἵλεω (λεὼν ΗΡῚ) «αὐἰᾷ. τῶ λαῶ ΘΕῊΡ 3. ἐν --- αἰΐ. χαὶ 

οἵ, ὦ ταῦτ (ΠΕ εἴτ᾽ ΜΑ: εἴτε χαὶ οσοίοτὶ αὑτῆς Η ἢ; αὐτῆς οοἴονϊ 

4 ἐννοήσει ἡ τῷ ὁ, ΚῊΡ ἢ ἀναπτύξει Δα ὃ, Ὁ προενεγχοῦσα 

ΟΕ ΉΡ- ἐνεγχοῦσα ΜΔ Ὁ φῶς ΜΑ; φέγγος σοίοτὶ ἐπιδείξη τὰ Ρ,, ἀποδείξαι 

ταῦτα (ἱ 8 πάντα καὶ δῆλα (ῊΡ 10 χεκάϑαρται οι. ἡ (αἰ. Πορβοἢ.) 

ἀπολέλουται οσὐπὶ. δίαῃρ. 11 διχαίω (ἸΗΡ χρώμενος εἰ) ὃς Η, 

οτῃ, ἃ ὃν οἴῃ, ι32 ἁμαρτεῖν] ἁμαρτάνειν ὃν ἡ ἀπωϑεῖται γε} (μἢ) 

ἀποδέχεται (Ξα. διάνοια) σὐπίοῖο, ααἰ ᾿ἶα. 11 (μὴ) διχαίᾳ Ἰορ΄. 14. ρμοβὶ νόμω κι, ἐνο- 

ρῷ (ΠῚ, ἐν ὦ Ρ(Ε})} ἐπ᾿ οὐῃ. (ἘῊΡ λέγεται Ε, λέγειν ΠΣ 

Ιῦ αὐτῷ ΜΑ: αὐτό ΘΟΕῊ]}» αὐτὸ ΠῚ], τοῦτο τὸ ὁχ ΤΟ ΧΧ βογῖρβὶ (εἴ. δά 

ὃ 101. 109): τὸ Δ; τᾶβϑ., πὸ τὸ Ῥ, τοῦτο σοίοτὶ ΕἾ τῆς ἀσχημοσύνης 

δίς ἐν δὐά. χαὶ ΑΡ3 οὖν ΜΑΡΞ; οἵη, ὁδοῦ 20 ἀμπεχόνην Ἐ,, [οτί, 

τοῦθ 1] ὁ ΜΑ: ὅτι ΕΗ ΡΙ, ὅτι ὁ 6Η3Ρ3 22. μὴ οἵη. Η!Ρ' 

χρέος τὸ ({", χρέους τοῦ (3 28 δανειστὴν ΟΡ ΡΙ χαλεῖ] παρέχει 

σοπίοἰθθδιη αηΐο τὸ αὐἀ, τῶν τὴν. ἃ χαϑάπαξ ΠΕῊΡ; οιη. ΜΑ 

τὰ πάντα ΗΞ 
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μεγάλου ϑεοῦ αἡ συνεωραχότων τοιαῦτ᾽ ἐστὶν ὑπολαμβάνειν χαὶ τὴν 

ἀνθρωπίνην μιχρολογίαν τῇ ἀγενήτῳ χαὶ ἀφϑάρτῳ χαὶ πλήρει μαχαριύ- 

τητος χαὶ εὐδαιμονίας φύσει παρὰ ϑέμιν χαὶ δίχην προσνέμοντων. τί 90 

Ἰὰρ ἄτοπον ποιοῦσιν οἱ τὰ ῥύσια χατέχοντες δανεισταὶ παρ᾽ αὑτοῖς, 

ὃ ἄχρις ἂν τὰ ἴδια ἀναπράξωνται; πένητες οἱ χρεῶσται, φήσει τις ἴσως, 

χαὶ ἄξιον ἐλεεῖν αὐτούς. εἶτ᾽ οὐχ ἄμεινον ἦν γράψαι νόμον, δι᾽ οὗ 

τούτους ἐρανιοῦσι μᾶλλον ἢ χρεώστας ἀποφανοῦσιν ἣ ἐπ᾽ ἐνεχύροις 

τοῦ δανείζειν χωλύσουσιν; ὁ δὲ ἐφεὶς οὐχ ἄν εἰχότως ἐπὶ τοῖς ἃ 

ἔλαβον πρὸ χαιροῦ μὴ προιεμένοις δυσχεραίνοι ὡς ἀσεβοῦσι. πενίας δ᾽ 90 

10 εἰς αὐτά τις ἐλϑών, ὡς ἔπος εἰπεῖν, τὰ πέρατα χαὶ ῥάχιον ἕν ἀμπεχό- 

μενος δανειστὰς χαινοὺς ἐπάγεται τὸν ἀπὸ τῶν ὁρώντων παρεὶς ἔλεον, 

ὃς τοῖς χεχρημένοις ταῖς τοιαύταις χαχοπραγίαις χατ᾽ οἰχίαν χαὶ παρ᾽ 

ἱεροῖς χαὶ ἐν ἀγορᾷ χαὶ πανταχοῦ προχέχυται; νυνὶ δὲ χαὶ ὃ μόνον 97 

εἶχε προχάλυμμα αἰδοῦς, ᾧ τὰ τῆς φύσεως ἀπόρρητα συνεσχίαζε, τοῦτο 

15 φέρων προὔτεινε" ῥύσιον ὑπὲρ τίνος, εἰπέ μοι; ἢ ὑπὲρ ἑτέρας ἀμείνονος 

ἐσθῆτος; τροφῆς μὲν γὰρ ἀναγχαίας ἄπορος οὐδείς, ἄχρις ἂν πηγαὶ μὲν 

ἀναβλύζωσι, ποταμοὶ δὲ χείμαρροι πλημμυρῶσι, γῆ δὲ τοὺς ἐτησίους 

ἀναδιδιῷ χαρπούς. οὕτω δὲ ἢ βαϑύπλουτός τις ἢ λίαν ὠμὸς ὁ δανειστής, 98 

ὡς ἢ τετράδραχμην, τάχα δὲ χαὶ ἔλαττον ἐθέλειν τῳ συμβαλεῖν ἢ οὕτω 

0 πενιχριῷ δανείζειν ἀλλὰ μὴ χαρίζεσθαι, ἢ ὃ μόνον ἣν ἱμάτιον ἐχείνῳ 

λαμβάνειν ἐνέχυρον, ὅπερ ἑτέρῳ ὀνόματι λωποδυτεῖν εἰχότως ἄν λέγοιτο; 

Ἰ μὴ αὐά. ΗΣ Ροβὲ συνεωραχότων δὰ, μηδὲ συνορώντων ΟΕῊΡ ἐστὶ τοϊαῦϑ᾽ 
ΟΕῊΡ 2 μιχρολογίάν Α: σμιχρολογίαν οοἰθγὶ ἀγεννήτω ΑΘ 3. προσνεμόντων 

ΟΕΉΡ: προσνέμειν ΜΑ ὁ αὑτοῖς ΗΠ": αὐτοῖς σοἰθοτὶ ὃ ἴδια τί διαπράξονται 

οὐχ τὰϑ. μοὶ ὅι φησί τις (Κ᾽ Ὁ ἐλεεῖν οοτγ, ἴῃ ἑλεῖν Ρ Ροβὲ οὐχ 
αὐ. εὔλογον χαὶ (ΕΠΡ 1 τούτοις ἋὙ ἀποφαινοῦσιν (510) ΜᾺ 

ἣ οῃ. ΜΑ 8. τοῦ] τὸ οὐπίοῖο χωλύσουσιν ΜΑΘΕΡ: χωλῦσαι Π, χωλύει 
Μωυσῆς εοηϊοῖο ἀφεὶς 9. προιέμενος (Ὲ}Ρ 10. 11 ἐναμπεχό- 
μενος 1,ὅν,) ἀμπεχόμενος (ὁπ). ἕν) ΠΡῚ 11 ἐπάξεται οοπὶ. δδῃρ,. ἔλαιον 

12 ὃς ΕΗ: οἷς σοῖογὶ αηΐο χατ᾽ αὐὰ, ἃ ΟἿ᾽, τα. ἴθ ΗΡ 13 ἱεραῖς Α 

πανταχῆ ἢ ὅμοιον 14. τούτω Ιὸ ἦν 11 ἀνα- 

βλύζωσι ΘΕῊΡ: ἀναβλύωσι ΜᾺ ποταμοὶ δὲ ΜΑΡ5 (χείμαρροι δαάϊά!): ποταμῶν 

χείμαρροι δὲ ΟΕ ἪΡ", ροβὲ δὲ αὐὰ, ποταμῶν Η (ἀ6]. Η ΡῚ, ποταμοὶ δὲ αὐϑιγενεῖς τε καὶ 

χείμαρροι οομΐ, Μδηρ. πλημυρῶσι ἃ 18 ἀναδιδῷ βογ ρ581: ἀναδίδωσι 

οοὐά. οὕτως ΠΕῊΡ φιλόπλουτός σοπίοϊο Ρτίαβ ἢ] ἡ ΜΝ 
ροβὲ ὠμὸς δά, χαὶ Α, ἢ λίαν σχαιὸς ΠΕΡ 19 ὡς ἢ] ὡσεὶ Η2, ὥστε ν 

τετράδι δραχμῶν (υἢ) ἐθέλειν πιᾶ]οὸ Νίδηρ. οὕτως ΘΕ 20 πε- 
νιχρῶς ΔΕῊΡ ὅμοιον ἃ ἱμάτιον ἐχείνω ΟΘΕῊΡ : ἐκείνω ἱμάτιον ΜΔ 

21 ὁ περαιτέρω λωποδοτεῖν ( 

ΡΒ οπΐβ ορδγα νοὶ]. 10 
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χαὶ 1ὰρ λωποδύταις ἔϑος ἀπαμπίσχουσι τὰς μὲν ἐσθῆτας ἀφαιρεῖσθαι, 

99. γυμνοὺς δὲ τοὺς ἔχοντας ἀποφαίνειν. διὰ τί δὲ νυχτὸς μὲν χαὶ τοῦ μὴ 

ἀνείμονά τινα χοιμηϑῆναι προὐνόησεν, ἡμέρας δὲ χαὶ τοῦ μὴ ἐγρηγορότα 

Ἰυμνὸν ἀσχημονεῖν οὐχέϑ᾽ ὁμοίως ἐφρόντισεν; ἢ οὐ νυχτὶ μὲν χαὶ 

σχότῳ χρύπτεται πάντα, ὡς ἧττον ἢ μηδ᾽ ὅλως αἰδεῖσθαι, ἡμέρᾳ δὲ ὁ 

100 χαὶ φωτὶ ἀναχαλύπτεται, ὡς τότε μᾶλλον ἐρυϑριᾶν ἀναγχάζεσϑαι; διὰ τί 

δ᾽ οὐ διδόναι τὸ ἱμάτιον, ἀλλ᾽ ἀποδιδόναι προσέταξεν: ἀπόδοσις γὰρ 

ἐπ᾿ ἀλλοτρίοις γίνεται, τὰ δ᾽ ἐνέχυρα τῶν δεδανειχότων μᾶλλον ἢ τῶν 

δεδανεισμένων ἐστίν. ἐχεῖνο δὲ οὐχ ἐννοεῖς, ὅτι λαβόντι τῷ χρεώστῃ 

πρόύσχοιτον τὸ ἱμάτιον οὐ προσέταξε μεϑ᾽ ἡμέραν περιελεῖν ἀναστάντι 10 

101 χαὶ χομίσαι τῷ δανειστῇ; χαὶ μὴν τῷ γε τῆς ἑρμηνείας ἰδιοτρόπῳ χαὶ 

ὁ βραδύτατος ἕτερόν τι τοῦ ῥητοῦ χατανοεῖν ἄν [ προαχϑείη" μᾶλλον μ. 680 Ν. 

τὰρ ἀφορισμῷ ἢἣ παραινέσει ἔοιχε τὸ διάταγμα. παραινῶν μὲν γὰρ 

εἶπεν ἄν τις᾽ τὸ ἐνεχυρασϑὲν ἱμάτιον, ἐὰν τοῦτ᾽ ἢ μόνον τῷ χρεώστῃ, 
πρὸ ἑσπέρας ἀπόδος, ἵν᾽ ἔχῃ νύχτωρ ἀμπέχεσθϑαι, ἀφοριζόμενος δὲ ι1Ὁ 

οὕτως, ὡς νῦν ἔχει", ,ἔστι γὰρ τοῦτο περιβόλαιον αὐτῷ μόνον, τοῦτο τὸ 

ἱμάτιον ἀσχημοσύνης αὐτοῦ: ἐν τίνι χοιμηϑήσεται“ (Εχοϊ. 22. 27); 

102 (11.) ταῦτα μὲν δὴ χαὶ τὰ τοιαῦτα πρὸς τοὺς τῆς ῥητῆς πραγματείας 

σοφιστὰς χαὶ λίαν τὰς ὀφρῦς ἀνεσπαχότας εἰρήσϑω, λέγωμεν δὲ ἡμεῖς 

ἑπόμενοι τοῖς ἀλληγορίας νόμοις τὰ πρέποντα περὶ τούτων. φαμὲν Ὁ 

τοίνυν λόγου σύμβολον ἱμάτιον εἶναι. τάς τε γὰρ ἀπὸ χρυμοῦ χαὶ ϑαλ- 

ποὺς εἰωθυίας τῷ σώματι χατασχήπτειν βλάβας ἐσϑὴς ἀπωϑεῖται χαὶ 

ἐπισχιάζει τὰ τῆς φύσεως ἀπόρρητα χαὶ ἔστιν ἁρμόττων σώματι χύσμος 

03 ἢ ἀμπεχύνη. γχατὰ τὸ παραπλήσιον μέντοι χαὶ ἀνθρώπῳ λόγος 

1. 3. χαὶ γὰρ --- τοὺς ον. Ε ἀπαμφίσχουσι (ὦ 2 οἴχοντας ΕΉ (Ρ}) 1:. δὲ] 

δὴ 1, μὴ ὁ. Κὶ 9. ἡμέρα ἃ ὁ ἢ οὐ] ἢ οὖν ΠΡ, οἷον [, 

0 ποτὲ ᾿ς διότι Εὶ 1 δὲ ΠΕῊΡ 8 δὲ ΘΕῊΡ 9. ἐστίν ΑΘῈ: 

εἰσίν ΜΗ͂Ρ τῷ λαβόντι ἰγᾶῃξρ. ΗΡ 10. 11 περιελεῖν ἀναστάντι καὶ (χαὶ οἵη. Α) 

ΜΑ: πάλιν σοίοτγὶ, πάλιν ἀναστάντι σοηϊοὶο 11 ἰδίω τρόπω 12 βρα- 

δύτητος 1,}, βραδύτερος 1,2 προσαχϑείη ΗΡ 13. ἐοιχὸς (ἰ, ἔοιχεν ἀηΐδ 

ἢ ἰγάπβροϑ. ἢ 14 ἐνεχυριασϑὲν τοῦτ᾽ ἡ ΝΜ: τουτὶ Α,, τοῦτο ἢ οοἰοτὶ 
15 πρὸς ΔΗΡ ἑσπέραν ἀπόδοσ, πὶ ταβ. 2. 1{|, Ἐ; ἀπόδοσιν 1,2 

ἔχοι ΘΕῊΡ 10 μοϑί ἔχει νἱά. δε. ἀποδώσεις αὐτῷ Ροβὲ μτΐπβ 

τοῦτο οὐά. τὸ ΘΕῊΡ τὸ ΑΙ οπι. οθίοτί 11 αὐτῶ ΘΕῊΡ 

19. εἰρῆσϑαι ργῖυΒ Ρ, εἰρήσεω Εὶ λέγωμεν Μ: λέγομεν ὁδί τ δὲ Α: δὴ 

Μ, γὰρ οοδἴοτι 20 τοῖς] τοῖς τῆς 21 τὸ ἱμάτιον Ρ Ροβὶ ἀπὸ τδβ. 3--ῷ 
πιι, ἃ χρύους (ΕῊΡ 22 εἰωϑθϑείας Ε κατασκήπτει ἡ 28 ἐπι- 
σχιάζεται ἡ ἁρμόττον κόσμου 394. ἡ οὐ. ΘΕΉΡ ἀμπεχο- 

μένη ἃ ἀνθρωπίνω α 
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δώρημα χάλλιστον ἐδόθη παρὰ ϑεοῦ, πρῶτον μὲν χατὰ τῶν νεωτερι- 

ζόντων εἰς αὐτὸν ὅπλον ἀμυντήριον --- ὡς γὰρ τῶν ἄλλων ἕχαστον 

ζῴων ἣ φύσις οἰχείοις ἕρχεσιν ὠχύρωσε, δι᾿ ὧν τοὺς ἐπιχειροῦντας 

ἀδιχεῖν ἀποχρούσεται, χαὶ ἀνϑρώπῳ μέγιστον ἔρυμα χαὶ φρουρὰν ἀχα- 

ὧν ϑαίρετον λόγον δέδῳχεν, οὗ χραταιῶς οἷα πανοπλίας ἐνειλημμένος 

ηἰχεῖον χαὶ προσφυέστατον ἕξει δορυφύρον" τούτῳ δὲ προαγωνιστῇ χρώ- 

μενος δυνήσεται τὰς ἀπὸ τῶν ἐχϑρῶν ἐπιφερομένας ἀπωθεῖσθαι 

ζημίας --- δεύτερον δὲ χαὶ αἰσχύνης καὶ ὀνειδῶν ἀναγχαιότατον περί- 104 

βλημα --- δεινὸς γὰρ συγχρύψαι χαὶ συσχιάσαι τὰς ἁμαρτίας τῶν 

ι0ῦ ἀνθρώπων λόγος ---,- τρίτον ὃὲ πρὸς ὅλου τοῦ βίου χόσμον: ὃ γὰρ 

βελτιῶν ἕχαστην χαὶ πάντα ἀγων ἐπὶ τὸ χρεῖττον οὗτός ἐστιν. ἀλλὰ 10 

γάρ εἰσι λῶβαί τινες χαὶ χῆρες ἀνθρώπων, οἵ χαὶ τὸν λόγον ἐνεχυρά- 

ζηυσιν ἀφαιρούμενοι τοὺς ἔχοντας χαί, συναυξῆσαι δέον, ὅλον ὑποτέμ- 

νηνται, χαϑάπερ οἱ τὰ τῶν πολεμίων δῃοῦντες χωρία χαὶ τόν τε σῖτον 

ιὉ χαὶ τὸν ἄλλον χαρπὸν φϑείρειν ἐπιχειροῦντες, ὃς ἀφεϑεὶς μεγάλη τοῖς 

χρησαμένοις ἄν ὄνησις ἦν. πόλεμος οὖν ἐστιν ἐνίοις ἄσπονδος χαὶ 100 

ἀχήρυχτος πρὸς τὴν λογιχὴν φύσιν, οἵτινες τὰς βλάστας αὐτῆς ἀποχεί- 

ρηυσιν ἐν χρῷ χαὶ τὰς πρώτας ἐπιφύσεις ἐχϑλίβουσιν, ἄγονον χαὶ 

στεῖραν, ὡς ἔπος εἰπεῖν, χαλῶν ἐπιτηδευμάτων ἀπεργαζόμενοι. ὁρμῶ- 107 

ὴ σὰν Ἰὰρ ἔστιν ὅτε πρὸς παιδείχν ἀχατασχέτῳ ῥύμῃ χαὶ πληχϑεῖσαν 

ἔρωτι τῶν φιλοσοφίας ϑεωρημάτων ὑπὸ βασχανίας καὶ φϑόνου δείσαντες, 

μὴ μεγάλα πνεύσασα χαὶ ἐπὶ μήχιστον ἀρϑεῖσα τὰς γλισχρολογίας 

αὐτῶν χαὶ πιϑανὰς χατὰ τῆς ἀληϑείας εὑρέσεις ἐπιχλύσῃ χειμάρρου 

τρόπον, ἑτέρωσε ταῖς ἑαυτῶν χαχοτεχνίαις τὴν φορὰν ἔτρεψαν, εἰς 

ν. 091 Μ. βαναύσους χαὶ | ἀνελευϑέρους τέχνας μετοχετευσάμενοι" πολλάχις δὲ χαὶ 

2 αὐτὸν οτ»., ὅπλον 8 δαδοὶ Εὶ ὦ οἰχείαις ΗΣ ἕρχεσιν ΜΑ: ἄλκεσιν 

ΟΕΉ Ρ, ἀλχαῖς ΗΣ 3, 4 τοὺς χειρῶν ἄρχοντας ἀδίχων χοπ, (}}. Νονὶ 143 

4 ἀποκρούεσθαι ΟΝ ἢ ἔδωχεν ΘΠΕῊΡ πανοπλία Καὶ ἀνειλημμένος 

ΘΕῊ θ. ροϑὶ οἰχεῖον ἀπ, μὲν (ΕῊΡ ἰ ἀπὸ] ἐπὶ Εὶ φερομένας Η 

ὃ αἰσχῶν οοπὶ. δίδηρ. 10 ὁ λόγος ΘΕῊΡ ὅλου ἘΡ (σοηϊ, ΜΙδηρ.): ὅλον 

ἐοίοτὶ 11 χρείττων Εὶ 12 χῆρες ΗΡ: χῆραι οσοἰοτί οἵ χαὶ] αἵ 

ΜᾺ 12. 13 ἐνεχυριάζουσιν ΑΕ 1ὅ ἀφαιρούμεναι ἡ 15 ὃς718 Ὲ 
[ὃ χρησομένοις σοῃῖοῖο ἐνίοις ἐστὶν ΠΕῊΡ 18 χρόνω ΠΕῊΡ 
τὰς οἴ. α 19,. 20 ὁρμώσης οἱ πληχϑείσης οοπὶ. Οοἢπ 20 ροβὶ παιδείαν 

δὲ. τὴν ἱερὰν ΟΕΉΡ 21 τῶν] τῆς Η!Ρ, ον. Μδηρ. Ροβὲ φιλοσοφίας 
δὐά. ἀληϑοῦς ΠΡῊΡ ὑπὸ) ἢ τὰς Α βαυχάνου Η 22 μεγάλη 

ΠΕῊΡ γλισχρολογίας ΜΑΡΞ (ἑοηὶ. δηρ.): αἰσχρολογίας οεἰογὶ 20. πιϑανὰς] 

τῷβ, 2. 1π|.. δεινὰς αὶ εὑρέσεις ἀῖο χατὰ ἰγαῦβροβ. ΘΕῊΡ ἐπιχλύσει Α 

24. δηΐε ταῖς αὐάὰ, δὲ ΡΗ! αὐτῶν ΜᾺ 

108 
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ἀμβλώσαντες χαὶ ἐπιφράξαντες ἀργὸν τὸ μεγαλοφυὲς χατέλιπον, ὥσπερ 

βαϑύγειον καὶ εὐδαίμονα γῆν ὀρφανῶν παίδων ἐπίτροποι χαχοὶ χέρσον, 

καὶ οὐχ ἠδέσϑησαν οἱ πάντων ἀνηλεέστατοι τὸ μόνον ἱμάτιον ἀνϑρώ- 

ποὺ περισυλῶντες, λόγον: οἔστι“ γάρ φησι ,τοῦτο περιβόλαιον αὐτῷ 

108 μόνον“ (Εχοά. 22, 21). τί πλὴν ὁ λόγος; ὥσπερ γὰρ ἵππου τὸ χρε- ὃ 

μετίζειν ἴδιον χαὶ τὸ ὑλαχτεῖν χυνὸς χαὶ βοὸς τὸ μυχᾶσϑαι χαὶ τὸ 

ὠρύεσϑαι λέοντος, οὕτω χαὶ ἀνθρώπου τὸ λέγειν χαὶ αὐτὸς ὃ λόγος. 

τοῦτον γὰρ ἔρυμα, περίβλημα, πανοπλίαν, τεῖχος τὸ ζῷον τὸ ϑεοφιλέστα- 

109 τον, ὃ ἄνθρωπος, ἐχ πάντων ἴδιον χεχάρπωται. (18.) διὸ χαὶ ἐπι- 

φέρει" ο»τοῦτο τὸ ἱμάτιον αὐτὸ μόνον ἀσχημοσύνης αὐτοῦ“ (Εχοά. 22, τὸ 

21). τίς ἄλλος γὰρ οὕτως τὰ ὀνείδη χαὶ τὰ αἴσχη τοῦ βίου συσχιάζει 

χαὶ συγχρύπτει, ὡς λύγος; ἀμαϑία μὲν γὰρ ἀλόγου φύσεως συγγενὲς 

"0 αἴσχος, παιδεία δὲ ἀδελφὸν λόγου, χόσμος οἰχεῖος. .,ἐἐν τίνι οὖν χοι- 

μηϑήσεται“, τουτέστιν ἠρεμήσει χαὶ διαναπαύσεται ἄνϑρωπος, πλὴν 

ἐν λόγῳ; λόγος γὰρ τὸ βαρυποτμότατον ἡμῶν γένος ἐπιχουφίζει, ὥσπερ 16 

οὖν τοὺς λύπαις ἢ φόβοις ἤ τισιν ἄλλοις χαχοῖς πιεσϑέντας εὐμένεια 

χαὶ συνήθεια καὶ δεξιότης φίλων πολλάχις ἐθεράπευσεν, οὕτως οὐ 

πολλάχις ἀλλ᾽ ἀεὶ τὸ βαρύτατον ἄχϑος, ὅπερ ἐπιτιϑέασιν ἡμῖν αἴ τε 

τοῦ συνδέτου σώματος ἀνάγχαι χαὶ αἱ τῶν ἔξωϑεν χατασχηπτόντων 
"1 ἀπρούόρατοι συντυχίαι, μόνος ὁ ἀλεξίχαχος λόγος ἀπωϑεῖται. φίλος γὰρ Ὃ 

χαὶ γνώριμος καὶ συνήϑης χαὶ ἑταῖρος ἡμῖν ἐστιν, ἐνδεδεμένος, μᾶλλον 

δὲ ἡρμοσμένος χαὶ ἡνωμένος χόλλῃ τινὶ φύσεως ἀλύτῳ χαὶ ἀοράτῳ. διὰ 

τοῦτο χαὶ προλέγει τὰ συνοίσοντα χαὶ συμβάντος τινὸς ἀβουλήτου πάρεστιν 

αὐτοχέλευστος βοηϑήσων, οὐ τὴν ἑτέραν φέρων μόνον ὠφέλειαν, ἣν ὃ 

113 μὴ δρῶν σύμβουλος ἣ ὃ συναγωνιστὴς ἥσυχος, ἀλλ' ἀμφοτέρας. οὐ γὰρ 35 

ἡμίεργον ἐπιτετήδευχε δύναμιν, ἀλλὰ πᾶσι τοῖς μέρεσιν ὁλόχληρον" ὅς 

3 ἀνηλέστατοι Ρ 3. 4 ἀνθρώπου ἱμάτιον ἔγπβροβ. (ΠΕῊΡ 4 περιαλόν- 

τες ἡ ὃ ὁ οὗ. ΠΕΡ ὥσπερ ΜΑ: ὡς οοίἴοτὶ οὕτως ΠΡῊΡ 

8 τοῦτο ἴὉ πανοπλία Εὶ Ργίυ8. τὸ οὐὰ. ΟΕΉΡ, ἀυὺ οἰηΐββο οτί. ἰορ. 

ζῴων 10 τὸ ΜΑ: οπι. οϑέογὶ αὐτὸ Μ: αὐτῶ ΠΕῊΡ, ο. Α 
1 ἄλλος αηρ.: χαλῶς οοὐάα,, γὰρ ἄλλος σοπίοϊο, πἰδὶ μοιίυβ χαλῶς 586ε]. 

12 ἀμαϑεία ἃ 14 ὁ ἄνθρωπος αὶ 10 βαρυπονώτατον ΟΕῊΡ 10 γοῦν 
οοπίοῖο τοὺς} ταῖς Η 11 συνήϑεια Μδηρ.: συνέχεια σοὐα. φίλου 6! 
18 ἀλλὰ εἰς τὸ ΜΑ αἰεὶ ν τε οτη. ΟΕΤΡ 20 ἀνεξίχαχος 
1 ἐνδεδυμένος (ἡ 2 χάλλει α ἀρρήχτῳ οὐπὶ, Νίδηρ, 28 χαὶ 

οἴῃ. Εὶ ἀβουλήτω Α 34 βοηϑήσει Α ἑτέρων ΜᾺΑ 
μόνον φέρων ἱτάπεροβ, ΘῊΡ 20 ἢ] ἦν δ΄ ἃ (ὐἴάοηρ.): ὁ μὴ δοίοτγὶ 
ἀλλὰ Ε,, ἀλλὰ χαὶ ἃ 20 μέλεσιν α 
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εξ, χἄν σφαλῇ πείρας ἐν οἷς διανοεῖται ἢ ἔργῳ ἐπεξέρχεται, [ἢ] ἐπὶ 

τὸ τρίτον ἀφιχνεῖται βοήϑημα, παρηγορίαν. φάρμαχον γὰρ ὡς τραῦυ- 

μάτων, χαὶ ψυχῆς παϑῶν ὁ λόγος ἐστὶ σωτήριον, ὃν «πρὸ δυσμῶν 

ἡλίου“ φησὶ δεῖν ὃ νομοϑέτης ἀποδοῦναι (Εχοά. 23, 236), τουτέστι 

πρὶν τὰς τοῦ μεγίστου χαὶ ἐπιφανεστάτου ϑεοῦ χαταδῦναι περιλαμπεστά- 

τας αὐγάς, ἃς δι᾽ ἔλεον τοῦ γένους ἡμῶν εἰς νοῦν τὸν ἀνθρώπινον 

οὐρανόϑεν ἀποστέλλει. παραμένοντος γὰρ ἐν ψυχῇ τοῦ ϑεοειδεστάτου 

χαὶ ἀσωμάτου φωτὸς ἀποδώσουεν τὸν ἐνεχυρασϑέντα λόγον, ὡς ἱμάτιον, 

ἵν᾽ ἐγγένηται τῷ λαβόντι τὸ ἴδιον ἀνθρώπου χτῇμα τήν τε αἰσχύνην 

τοῦ βίου περιστεῖλαι χαὶ τῆς ϑείας ἀπόνασϑαι δωρεᾶς χαὶ μετ᾽ ἠρεμίας 
ἀναπαύσασϑαι παρουσίᾳ τοιούτου συμβούλου [ χαὶ προασπιστοῦ τάξιν 

ἣν ἐτάχϑη μηδέποτε λείψοντος. ἕως οὖν ἔτι σοι τὸ ἱερὸν φέγγος ὃ 

ϑεὸς ἀχτινοβολεῖ, σπούδασον ἐν ἡμέρᾳ τὸ ῥύσιον ἀποδοῦναι τῷ χυρίῳ" 

δύντος γάρ, ὡς πᾶσα Αἴγυπτος (Εχοά. 10, 31), ψηλαφητὸν ἕξεις σχότος 
τὸν αἰῶνα χαὶ πληχϑεὶς ἀορασίᾳ χαὶ ἀγνοίᾳ, ὧν ἐδόχεις ἐπιχρατεῖν 

πάντων ἀφαιρεϑήσῃ, πρὸς τοῦ βλέποντος ᾿Ισραήλ, ὃν ἐρρυσίαζες ἀδού- 

λωτὸν ὄντα φύσει, δουλούμενος ἀνάγχῃ. (19). τοῦτον δὴ τὸν δόλιχον 

ἀπεμηχύναμεν οὐχ ἄλλου τοῦ χάριν ἣ τοῦ διδάξαι, ὅτι ἢ ἀσχητιχὴ 

διάνοια χινήσεσιν ἀνωμάλοις πρός τε εὐφορίαν χαὶ τοὐναντίον χρωμένη 

χαὶ τρόπον τινὰ ἀνιοῦσα χαὶ χατιοῦσα συνεχῶς, ὅταν μὲν εὐφορῇ χαὶ 

πρὸς τὸ ὅὄψος αἴρηται, ταῖς ἀρχετύποις χαὶ ἀσωμάτοις ἀχτῖσι τῆς λογι- 

χῆς πηγῆς τοῦ τελεσφόρου ϑεοῦ περιλάμπεται, ὅταν δὲ χαταβαίνῃ καὶ 

ἀφορῇ, ταῖς ἐχείνων εἰχύσιν, ἀϑανάτοις λόγοις, οὖς χαλεῖν ἔϑος ἀγγέ- 

λους. διὸ χαὶ νῦν φησιν’ οἀπήντησε τόπῳ ἔδυ γὰρ ὁ ἥλιος“ 

(ὕδη. 28,11). ὅταν γὰρ τὴν ψυχὴν ἀπολίπωσιν αἱ τοῦ ϑεοῦ αὐγαί, 

ὃι' ὧν σαφέσταται αἱ τῶν πραγμάτων γίνονται χαταλήψεις, ἀνατέλλει 

1 χἂἄν)] χαὶ ἃ σφαλεῖ ἃ ἔργων ἃ ἢ 8661. Νδηρ. 

οὔ. ἈΡ γὰρ οὰ, Ρ ὃ πρὸς Ε(Η}) 4. δεῖν ὁ νομοϑέτης ΘΕῊΡ: 
Μωυσῆς (Μωσῆς Α) δεῖν ΜΑ ὃ μοί μεγίστου δι. ἡλίου ΜᾺ θ ἡμῶν 
οῃ. ἴ, ἄνϑρωπον (ἱ ἱ οὐρανὸν ΠΕΡ, νοῦν Π, 5οἃ ταγβυβ ἀ6]. 

8 χαὶ ἀσωμάτου οἵα. ΠΕῊΡ ἐνεχυριασϑέντα α 9 ἵνα ΘῊΡ 
11 παρουσίᾳ οαι. τοῦ τοιούτου ΑΒ συμβόλου ΠΡ 12 λείψαντος 
ἈΡ, λήψαντος α 14 δύναντος Ρ᾽, δυνατός Α (οοττ. Ηοδβ.}.) πᾶσαν Ρ 
ἀψηλάφητον ἕξεις Α΄: ἕξει σοίοτὶ 15. 10 πάντων ἀποχρατεῖν ΘΕῊΡ 
10 ἀφαιρήσει ΜᾺ ἐρρυσίαζεις αἰ; ἐρυσίαξες σοἰθτ 18 τοῦ] δὴ {{ΕῊ3, 

Ρ(ΒΕὴ 20 χαὶ κατιοῦσα οἵη. [᾿ 91 τὸ οἵη, ΘΕῊΡ 22 πηγῆς} 
αὐγῆς οουΐ. Μαηρ. 2. ἀφορᾷ ΜΑΡΣ εἰχότι Η3, χινήσεσιν Τύχη, 
24 ὑπήντησε ν 20 αἱ τῶν -- καταλήψεις οἵπ. ἃ 
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τὸ δεύτερηον χαὶ ἀσθενέστερον λόγων, οὐχέτι πραγμάτων, φέγγος. 

χαϑάπερ χαὶ ἐν τῷδε τῷ χόσμῳ᾽ σελήνη γὰρ τὰ δευτερεῖα ἡλίου 

φερομένη χαταδύντος ἐχείνου φῶς ἀμυδρότερον ἐπὶ τὴν γῆν ἀποστέλλει. 

"7 χαὶ τὸ ὑπαντᾶν μέντοι τόπῳ ἢ λύγχγῳ τοῖς μὴ δυναμένοις τὸν πρὸ 

τόπου χαὶ λύγου ϑεὸν ἰδεῖν αὐταρχεστάτη δωρεά, διότι τὴν ψυχὴν 5 

ἀφώτιστον εἰσάπαν οὐχ ἔσχον, ἀλλ΄ ἐπειδὴ τὸ ἄχρατον ἐχεῖνο φέγγος 

ἀπ᾿ αὐτῶν ἔδυ, τὸ χεχραμένον ἐχαρπώσαντο. «τοῖς γὰρ υἱοῖς ᾿Ισραὴλ 

φῶς ἦν ἐν πᾶσιν οἷς χατεγίνοντος, φησὶν ἐν ᾿Εξαγωγῇ (10, 23), ὡς 

νύχτα χαὶ σχότος ἀεὶ πεφυγαδεῦσϑαι, μεϑ᾽ ὧν οἱ τὰ ψυχῆς ὄμματα 
πρὸ τῶν σώματος πεπηρωμένοι ζῶσιν, ἀρετῆς αὐγὰς οὐχ εἰδότες. ιτ0 

115. ἔνιοι ὃὲ ἥλιον μὲν: ὑποτοπήσαντες εἰρῆσϑαι νυνὶ συμβολιχῶς αἴσϑησίν 

τε χαὶ νοῦν, τὰ νενομισμένα χαϑ᾽ ἡμᾶς αὐτοὺς εἶναι χριτήρια, τόπον 

δὲ τὰν ϑεῖον λόγον, οὕτως ἐξεδέξαντο᾽ ἀπήντησεν ὃ ἀσχητὴς λύγῳ 

119 ϑείῳ δύντος τοῦ ϑνητοῦ χαὶ ἀνθρωπίνου φέγγους. ἄχρι μὲν γὰρ ὃ 

γοῦς τὰ νοητὰ χαὶ τὰ αἰσϑητὰ αἴσϑησις οἴεται παγίως χαταλαμβάνειν 15 

χαὶ ἄνω περιπολεῖν, μαχρὰν ὁ ϑεῖος λόγος ἀφέστηχεν: ἐπειδὰν δ᾽ 

ἐχάτερον ἀσϑένειαν ὁμολογήσῃ τὴν ἑαυτοῦ χαὶ τρόπον τινὰ χαταδύσει 

χρησάμενον ἀποχρυφϑῇ, προὐπαντᾷ δεξιούμενος εὐθὺς ὁ ἔφεδρος 

ἀσκητιχῆς Ψυχῆς ὀρθὸς λόγος ἑαυτὴν [ μὲν ἀπογινωσχούσης, τὸν δὲ μ. 699 Ν. 

ἐπιφοιτῶντα ἔξωϑεν ἀφανῶς ἀναμενούσης. 20 

120 (20.) Φησὶ τοίνυν ἑξῆς ὅτι, ἔλαβεν ἀπὸ τῶν λίϑων τοῦ τύπου 

χαὶ ἔϑηχε πρὸς χεφαλῆς αὐτοῦ, χαὶ ἐχοιμήϑη ἐν τῷ τύπῳ ἐχείνῳ" 

(ἄρῃ. 28,11). ϑαυμάσαι ἄν τις οὐ μόνον τὴν ἐν ὑπονοίαις πραγμα- 

τείαν χαὶ φυσιολογίαν αὐτοῦ, ἀλλὰ χαὶ τὴν ῥητὴν πρὸς πόνου χαὶ 

121 χαρτερίας μελέτην ὑφήγησιν. οὐ γὰρ ἀξιοῖ τὸν ἀρετῆς ἐπιμελούμενον 25 

ἁβροδιαίτῳ βίῳ χρῆσϑαι χαὶ τρυφᾶν ζηλοῦντα τὰς τῶν λετομένων μὲν 

εὐδαιμόνων πρὸς ἀλήϑειαν δὲ χαχοδαιμονίας γεμόντων σπουδάς τε χαὶ 

1 λόγος αἱ νἱὰ. 3 2 πτῶδε τῶ ΜΑ( 3; τῷ δεκάτω Ε((), τῷ δὲ (ἴὰπὶ| τῷ δ]ᾳάᾷ, Ηἢ 

κάτω ΗἸΡ, βορὰ δὲ τυγβαβ (6], Ρ ἢ ἐπὶ γῆς ΘΕῊΡ 4 τὸ] τὸν Ρ 

τὸν ὁπ. ἀ 8 ἦν δηῖο φῶς ΒᾶΡ. Α, ὁπ. (ἱ ἐξόδω ΘΠΕΡῊΡ 

9. τὰ] τὰ τῆς Ε 10 πεπυρωμένοι ἡ 11 δὲ] μὲν Εὶ 1 τὸ Εὶ 

14. δύναντος (ΘῈΠΡ ἄχρις 14. 15. ὁ νοῦς ΜΛ: οὐρανοῦ οοίοτὶ, οὗ ὁ 
νοῦς Μδηρ, 15. νοητὰ καὶ τὰ οἴη. ΜᾺ χαὶ τὰ οῃ. ἴ, 

χαὶ δησ: ἢ ΘΕΉῊΡ αἰσϑήσει ΜᾺ 11 ἑκάτερος χαταδύση 
ΗΡ 18 χρησάμενος 6 ἀποκρυφῆ ΘΕῊΡ προσυπαντὰ 

ὁ οἵ. ΕῊΡ φαιδρὸς ἃ 19 ἀσχητὴς ὁ ὀρθὸς ΘΠ ΕῊΡ ἑαυτῆς 
24. ρμοβὲ ῥητὴν δϑή, ἢ (ΟΕ, ἡ Ρ(Η ἢ) πόνους Λ(Ο 3), πόνον Τυγῃ. 2 τὸν] 

τῆς Ε 20 βίῳ οἵα, Α (αὐ, Εο686}.) 
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φιλοτιμίας, οἷς πᾶς ὃ βίος ὕπνος χαὶ ἐνύπνιόν ἐστι χατὰ τὸν ἱερώτατον 

νηομοϑέτην. οὗτοι μεδ᾽ ἡμέραν, ὅταν τὰ ἐν διχαστηρίοις χαὶ βουλευ- 132 

τηρίοις χαὶ ϑεάτροις χαὶ πανταχοῦ πρὸς τοὺς ἄλλους ἀδιχήματα διεξέλ- 

ϑωσιν, οἴχαδε ἀφιχνοῦνται τὸν ἑαυτῶν οἶχον, οἱ δυστυχεῖς, χαταστρέ- 
ὅ ψοντες, οὐ τὸν τῶν οἰχοδομημάτων, ἀλλὰ τὸν συμφυᾷ τῆς ψυχῆς οἶχον, 

τὸ σῶμα, τροφὰς ἀμέτρους χαὶ ἐπαλλήλους εἰσφέροντες χαὶ πολὺν 

ἄχρατον ἄρδηντες, ἕως (ἄν) βύϑιος μὲν ὃ λογισμὸς οἴχηται, τὰ δ᾽ ὑπὸ 
Ἰαστέρα πλησμονῆς ἔχγονα πάϑη διαναστάντα, λύττῃ χρώμενα ἀχα- 

ϑέχτῳ, προσπεσόντα χαὶ ἐμπλαχέντα τοῖς ἐπιτυχοῦσι, τὸν πολὺν οἶστρον 

10 ἀπερυγόντα λωφήσῃ. νύχτωρ δέ, ὁπότε χαιρὸς εἴη πρὸς κοῖτον τρα- 128 

πέσϑαι, πολυτελεῖς χλίνας χαὶ εὐανθϑεστάτας στρωμνὰς εὐτρεπισάμενοι 

μαλαχῶς σφόδρα χαταχλίνονται, τὴν Ἰυναιχῶν ἐχμιμούμενοι τρυφήν, 

αἷς ἣ φύσις ἐπέτρεψεν ἀνειμένῃ χρῆσθαι διαίτῃ, παρὸ χαὶ τὸ σῶμα 

τοῦ μαλθϑαχωτέρου χόμματος ὃ τεχνίτης χαὶ ποιητὴς αὐταῖς εἰργάζετο. 

1 τοιοῦτος οὐδεὶς γνώριμος τοῦ ἱεροῦ λόγου, ἀλλ᾽ οἱ πρὸς ἀλήϑειαν 134 

ἄνδρες, σωφροσύνης καὶ χοσμιότητος χαὶ αἰδοῦς ἐρασταί, ἐγχράτειαν, 

ὀλιγοδεΐαν, χαρτερίαν ὥσπερ χρηπῖδας τινας ὅλου τοῦ βίου χαταβεβλη- 

μένοι, ψυχῆς ἀσφαλεῖς ὑποδρόμους, οἷς ἀχινδύνως χαὶ βεβαίως ἐνορμιεῖται, 

χρημάτων χαὶ ἡδονῆς χαὶ δόξης χρείττους, σιτίων χαὶ ποτῶν χαὶ αὐτὸ 

80 μόνον τῶν ἀναγχαίων, ἐφ᾽ ὅσον μὴ νεωτερίζειν ἄρχεται λιμός, ὑπερόπται, 

πεῖναν δέχεσθαι χαὶ δίψαν ϑάλπος τε χαὶ χρύος χαὶ ὅσα ἄλλα δυσχαρ- 

τέρητα ὑπὲρ ἀρετῆς χτήσεως ἑτοιμότατοι, ζηλωταὶ τῶν εὐποριστοτά- 

των, ὡς μηδ᾽ ἐπ᾽ εὐτελεῖ χλαίνῃ ποτὲ δυσωπηϑῆναι, τοὐναντίον δὲ τὰς 

πολυτελεῖς ὄνειδος χαὶ μεγάλην τοῦ βίου ζημίαν νομίσαι, τούτοις πολυ- 120 

2 νομοϑέτην ΘΕῊΡ: Μωυσὴν ΜΑ 2, ὃ χαὶ βουλευτηρίοις οἵπ. ὦ 8. πρὸς 

χαὶ πρὸς ΟΕ: ἢ, 4. πρὸς --- ξαυτῶν ο, ἩΡ, δάά. πὰ τωρ. ΗΡ", Η οἰΐδπν ρτγίογα 

ἰπάθ ἃ ᾿ἴη. 2 αν ὅταν. 4. τὸν] τῶν ἑαυτὸν ἃ ἀ, ὃ χατα- 

στρέψοντες Ἡ: ἐπιστρέψοντες οοίοτὶ θ τρυφὰς (ἘἸ,3 εἰσφοροῦντες 

ΘΕῊΡ Ἶ ἕως] ἕως οὗ ΗΡ ἂν δἰ οἴχεται Ρ 

8 διαστάντα ὁρώμενα ἃ 8, 8. ροβί ἀχαϑέχτῳ δὐά, χαὶ ΠΕῊΡ 

9. ἐμπεσόντα Ε΄ συμπλαχέντα ἢ 10 ἀπερυγόντα Βοτίρμβὶ : ἀπερύγοντα (ΕῊΡ, 

ἀπερύχοντα ΜΑΤ'’5, ἀπερεύγοντα νοὶ] ἐπαπερυγόντα ἑοπὶ. δῆς. δέ οἵη. ΟΕῊ Ρ 

χοίτην 12 ἐχμιμουμένη ἃ 158 οὐδὲ εἷς ΟΕῚΡ τοῦ ἱεροῦ λύό- 

του ΟΡΗΡ; ἐστι Μωυσέως (Μωυσέος Α) ΜᾺ 17 ὀλιγοδέειαν ΜΗῊΡ 
18 ἱπποδρόμους ἃ (οοΥτγ. ΠΟΡΒΟἢ.) οἷς] οὺς Ε 18 ἐνορμεῖται ἃ 

19 ρμοβίγθιηαπη χαὶ οἵη, ΘΠ, πλὴν σοῃϊοῖο 20 λιμοῦ ΜΑΡΞ 30, 31 ὑπερόπται 

καὶ δείψαν 1, (δίψης Τυτη.) 21 δέχεσϑαι οι. ΟΕ ῊΡ δίψος ΜᾺ ϑάλπους 
τε χαὶ κρύους Τυτη. χρυμὸν ΔΑ, (οτί, τϑοίρ (εἴ, ἃ 102) 22. ἑτοιμότατοι οἴη. 

ΠΡ 22, 28 εὐποριστάτων (ΤῈΕΡ 234 μεγάλην] ζάλην Α (οοττ, ΗΠ Ο650},) 
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τελής μέν ἐστι χλίνη μαλαχὸν ἔδαφος, στρωμνὴ δὲ ϑάμνοι, πόαι, 

βοτάναι, φύλλων πολλὴ χύσις, τὰ δὲ πρὸς χεφαλῆς λίθοι τινὲς ἢ 

βραχεῖς γεώλοφοι τοῦ ἰσοπέδου  μιχρὴὸν ἀνέχοντες. τὸν βίον τοῦτον μ. 640 Ν. 

οἱ μὲν τρυφῶντες σχληροδίαιτον χαλοῦσιν, οἱ δὲ πρὸς χαλοχαγαϑίαν 

ζῶντες ἥδιστον ὀνομάζουσιν. ἀνδράσι γὰρ οὐ λεγομένοις ἀλλ᾿ οὖσιν ὄντως ὁ 

120 ἐφαρμόζει. οὐχ ὁρᾷς, ὅτι χαὶ νῦν βασιλιχαῖς ὕλαις χαὶ παρασχευαῖς 

περιουσιάζοντα τὸν ἀϑλητὴν τῶν χαλῶν ἐπιτηδευμάτων εἰσάγει γαμευ- 

νγηῦντα χαὶ λίϑῳ προσχεφαλαίῳ χρώμενον χαὶ μιχρὸν ὕστερον ἐν ταῖς 

εὐχαῖς ἄρτον χαὶ ἱμάτιον, τὸν φύσεως πλοῦτον, αἰτούμενον (θη. 28, 20), 

ἐπειδὴ τὸν ἐν ταῖς χεναῖς δόξαις ἐχλεύαζεν ἀεὶ χαὶ τοὺς ϑαυμαστιχῶς 10 

ἔχοντας αὐτοῦ χατεχερτόμει; οὗτός ἐστι παράδειγμα ἀρχέτυπον ἀσχητι- 

127 χῆς ψυχῆς, ἐχτεϑηλυσμένῳ χαὶ ἀνδρογύνῳ παντὶ πολέμιος. (21.) ὁ 

μὲν οὖν (τοῦ φιλοπόνου χαὶ φιλαρέτου πρόχειρος ἔπαινος εἴρηται, τὸ 

δὲ χατὰ σύμβολον μηνυόμενον ἐρευνητέον. εἰδέναι δὲ νῦν προσήχει, 

ὅτι ὁ ϑεῖος τόπος χαὶ ἢ ἱερὰ γώρα πλήρης ἀσωμάτων ἐστὶ λόγων" ιὉ 

128 ψυχαὶ δ᾽ εἰσὶν ἀθάνατοι οἱ λόγοι οὗτοι. τούτων δὴ τῶν λόγων ἕνα 

λαβών, ἀριστίνδην ἐπιλεγόμενος τὸν ἀνωτάτω χαὶ ὡσανεὶ σώματος 

ἡνωμένου χεφαλὴν πλησίον ἱδρύεται διανοίας τῆς ἑαυτοῦ (θη. 28,11)" 

χαὶ γὰρ αὕτη τρόπον τινὰ τῆς ψυχῆς ἐστι χεφαλή. ποιεῖ δὲ τοῦτο 

πρόφασιν μὲν ὡς χοιμησόμενος, τὸ δ᾽ ἀληϑὲς ὡς ἀναπαυσόμενος ἐπὶ 90 

λόγῳ ϑείῳ καὶ σύμπαντα ἑαυτοῦ τὸν βίον χουφότατον ἄχϑος ἐπαναϑή- 

129 σων ἐχείνῳ. ὃ δὲ ἄσμενος ἐπαχούει χαὶ δέχεται τὸν ἀϑλητὴν ὡς 

φοιτητὴν ἐσόμενον τὸ πρῶτον, εἶϑ᾽ ὅταν αὐτοῦ τὴν ἐπιτηδειότητα τῆς 

φύσεως ἀποδέξηται, χειροδοτεῖ τρόπον ἀλείπτου χαὶ πρὸς τὰ γυμνάσια 

χαλεῖ, χαὶ διερειδόμενος παλαίειν ἀναγχάζει, μέχρις ἄν ἀνανταγώνιστον 25 

1 ὁμαλὸν οοηἱ. Μδηρ. στρωμνοὶ Εὶ δὲ οὔ. ΜᾺ 2 βοτάναι ροβὶ 

χύσις ἰγδῆβροβ, ἩΡ πολλῶν ΠΡ χεφαλῆς Α (οοηϊ. Μδηᾳ.): χεφὰ Εὶ χεφαλὴν 
σοίοτί (οἴ. ὃ 4) 9. μιχρὸν] λοιμιχὴ (δοττ. ἨΟΘΒ6ἢ.)., ἡ τρυφῶντε Εὶ 

δ᾽ νομίζουσιν οοπὶ. Μδηρ' ἀλλὰ ΟΠΡῊΡ οὕτως Α, οὗτος Ν θ ἐφαρμό- 

ζειν ΕῊΡ, ἐφαρμόζων Τατη. αὐλαῖς ΜᾺ 10 ἐχλεύαξζεν Π: ἐχλεύασαν Δ; 

ἐχλεύασεν οοἰοτὶ 12 ἐχτεϑηλυσμένος Α (ἑοτι. ΠΟΘ50}.), ἐχτεϑηλυμένω ΠΡ 
χαὶ ἀνδρογύνω ΜΑΡΞ: οἴη. σείοιὶ πόλεμος 19. τοῦ δαάαιαὶ 

τὸ βοτγίρβὶ: τὸν σοία, 14. χατὰ] τὸ α ἑρμηνευτέον (ἃ εἴ γε καὶ 
νῦν ἃ 15 λόγων οι. ΠΕῊΡ 16 δέ ΟΡ 17 ἐπιλεγόμενον ΔῈ 

17, 18 σώματι ἡνωμένον Α 18 χεφαλὴν Ταγη.: χεφαλῆς οοὐά, πλουσίου α 
(οττ, ΠΌΘΒ0}.) τῆς οὐ, Ρ 19. τοῦτο οῃ. ΟΕῊΡ 20 χοιμηϑησόμενος 

ΘΕῊΡ 22 ὑπακούει ΟΕΠΡ 28 εἶτα ΟΕῊΡ 24 πειροδετεῖ οοπὶ.  γιί- 

ἰοπθδοι δὰ ΡΊυϊ. Μοτγ. μ. ὅ8ῦ, συγχροτεῖ Μίδηρ., [οτὶ, τοοίο 20 ἂν οὐ. ΟἸΕῊΡ 
ἀνταγώνιστον Α(ἐἐἸ 
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αὐτῷ ῥώμην ἐγχατασχευάσῃ, τὰ ὦτα ϑείαις ἐπιπνοίαις μεταβαλὼν εἰς 

ὄμματα χαὶ χαλέσας αὐτὸν μεταχαραχϑέντα χαινὸν τύπον ᾿Ισραήλ, 

ὁρῶντα. τότε χαὶ τὸν νιχητήριον ἐπιτίθησιν αὐτῷ στέφανον. ὁ δὲ 180 

στέφανος ἔχτοπον ἔχει χαὶ ξένον χαὶ ἴσως οὐχ εὔφημον ὄνομα" χαλεῖται 

ὃ γὰρ ὑπὸ τοῦ ἀγωνοθέτου νάρχα. λέγεται γὰρ ὅτι ,ἐνάρχησε τὸ πλάτος“ 

(ἄθη. 332,20), βραβείων χαὶ χηρυγμάτων χαὶ τῶν ἐν τιμαῖς ἁπάντων 

θαυμασιώτατον ἀριστεῖον. εἰ γὰρ ἢ δυνάμεως ἀχαϑαιρέτου ψυχὴ 13] 

μεταλαβοῦσα χαὶ τελειωθϑεῖσα ἐν ἄϑλοις ἀρετῶν χαὶ ἐπὶ τὸν ὥρον αὐτὸν 

ἀφιχομένη τοῦ χαλοῦ μὴ πρὸς ὄψος ὑπὸ μεγαλαυχίας ἀρϑείη μηδ᾽ 

ι0ῦ ἀχροβατοῦσα ἐπιχομπάζοι,. ὡς ἀρτίοις ποσὶ μαχρὰ βαίνειν δυναμένη, 

Ρ. 841 ΜΝ. ναρχήσειΞς δὲ χαὶ [ σταλείη τὸ εὐρυνϑὲν οἱήσει πλάτος, εἶθ᾽ ἑχουσίως 

ὑποσχελίσασα ξἕαυτὴν χωλεύοι, τῶν ἀσωμάτων ὅπως ὑστερίζοι 

φύσεων, ἡττᾶσθαι δοχοῦσα νιχηφορήσει, τὸ γὰρ πρεσβείων ἐξί- 132 
στασϑαι Ἰνώμῃ μᾶλλον (ἢ) ἀνάγχῃ τοῖς ἀμείνοσιν λυσιτελέστατον 

15 νενόμισται, ἐπεὶ χαὶ τὰ δευτερεῖα τῶν ἐν τῷδε τῷ ἀγῶνι τιϑεμένων 

ἀϑλων τὰ πρῶτα τῶν ἐν ἑτέροις ἀξιώματος μεγέϑει πλεῖστον ὅσον 

ὑπερβάλλει. 

(22.) Τὸ μὲν δὴ προοίμιον τῆς ϑεοπέμπτου φαντασίας ὧδ᾽ ἔχει, 188 

τρέπεσϑαι δ᾽ ἐπ᾽ αὐτὴν χαιρὸς ἤδη χαὶ τῶν ἐμφερομένων ἀχριβοῦν 

1 χατασχευάση Α, ἐγχατασχευάσει ΠΡ ἐπιπνοίαις Μδηρ,: ἐπινοίαις σοσά. 

μεταβάλλων (ΕῊΡ 3 αὐτὸν ΜΑΡΈ; τὸν σρίθτὶ κοινὸν ΟἙῊΡ 
ὁ τὸν ὁρῶντα ΕῊΡ τὸν] τὸ Ρ 4 ἔχτυπον Α (ὁοττ, ΗΠ ΟΘ650}.) θ βρα- 
χιόνων Α (οοῖτ, ΗοδΒΟ ἢ.) Ἴ ϑαυμασιωτάτων ΠΡ ἀριστειῶν Ἡ, ἀρετῶν 
Τύγη. εἴὖῦ ἡ ἢ ἡ οἵη. Η 8 μεταλαχοῦσα ΘΠΕῊΡ 
ἀρετῶν ἄθλοις ΗΡ αὐτῶν ( 9. ἀφιχομένη ΜΑ (ἑοπί, Μδηρ.): ἐφι- 
κομένη ἘΠΡ, ἐφελχομένη ὦ 10 ἄχροις οοπὶ. Μίαηρ. μαχρὰν Ρ 

δυναμένη ΠΕῊΡ;; ἀεὶ δυνησομένην ΜΑ 11 ναρχήσειε βογίρβὶ: ναρκήσει ΜΑ, 

6. οοττγ, ὃ, νάρχησε Ε, ναρχήσοι ΠΡ εὐρυσϑὲν ΟΕῊΉ!Ρ, εὑρυϑὲν Α 
εἶθ᾽] εἰ δ᾽ Α 12 ὑποσχελίσασϑαι ἃ ὑστερίζουσα ν 
18 νιχήσει ΠΡ. νιχήσῃ Τυγη,, νιχηφορήσοι Μδηρ. 1ὃ --- 1 ὃ νιχη- 

φορήσει --- τῆς ἴθ τὴν, δή. (ὦ 14 ἣ δι. Μδηρ. λυσι- 

τελέστατον τΟΓΙρΒ1: οἷς (βραϊϊια ἴῃ ἃ, οἷς δα. τηδῆ. τοῦ.) εὐτελέστατον οοἀα.. οἷς 

(ὡς ἐοηϊ. Μδηρ.) ἐντελέστατον Υὶ 10 τῶν] τοῦ ἴῃ γὰβ. ἃ ἐτέρω Α, 86 

ῳ ἴῃ Γᾶβ. ἀξιωμάτων ΕἸ,3 18 ἔχοι ΟΕῚΡ, 5βεά ἔχει ργίι Ρ 
19 αὐτὸν Εὶ 

ὃ 3864. «πιύγος. εἰς ἔισα βαεροιμὶ 4,99: υπιὰθ οἱ ἰδοίδηνίαιη ὁαγηΐβ οἷὰ8. τϑοϊἀϊξ, αποὰ 

ΒσὨΙΠοδὲ ἔδπηΟγ 8 ΒΙΆΡΟΙ 88} 78 58! ἱπίογργοίδε !οηθ τη βίο. 
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ἔχαστον, οἐνυπνιάσθη“ φησί ,χαὶ ἰδοὺ χλῖμαξ ἐστηριγμένη ἐν τῇ τῇ, 

ἧς ἢ χεφαλὴ ἀφιχνεῖτο εἰς τὸν οὐρανόν, χαὶ οἱ ἄγγελοι τοῦ ϑεοῦ 

ἀνέβαινον καὶ χατέβαινον ἐπ᾽ αὐτῆς" ὃ δὲ χύριος ἐπεστήριχτο ἐπ᾽ αὐτῆς“ 

134 (ὅρη. 28,12, 13). χλῖμαξ τοίνυν ἐν μὲν τῷ χόσμῳ συμβολιχῶς λέγε- 

ται ὃ ἀήρ, οὗ βάσις μέν ἐστι γῆ, χορυφὴ δ᾽ οὐρανός. ἀπὸ γὰρ τῆς ὃ 

σεληνιαχῆς σφαίρας, ἣν ἐσχάτην μὲν τῶν κατ᾽ οὐρανὸν χύχλων, πρώ- 

τὴν δὲ τῶν πρὸς ἡμᾶς ἀναγράφουσιν οἵ φροντισταὶ τῶν μετεώρων, 

1356 ἄχρι Ἰῆς ἐσχάτης ὃ ἀὴρ πάντῃ ταθεὶς ἔφϑαχεν. οὗτης δ᾽ ἐστὶ 

ψυχῶν ἀσωμάτων οἶχος, ἐπειδὴ πᾶντα τῷ ποιητῇ τὰ τοῦ χόσμου 
μέρη χαλὸν ἔδοξεν εἶναι ζῴων ἀναπληρῶσαι. διὰ τοῦτο γῇ μὲν τὰ 10 

χερσαῖα ἐγχατεσχεύαζε, ϑαλάτταις δὲ χαὶ ποταμοῖς τὰ ἔνυδρα, οὐρανῷ 

δὲ τοὺς ἀστέρας --- χαὶ γὰρ ἕχαστος τούτων οὐ μόνον ζῷον, ἀλλὰ χαὶ 

νοῦς ὅλος δι᾿ ὅλων ὁ χαϑαρώτατος εἶναι λέγεται ---- ὥστε χαὶ ἐν τῷ 

λοιπῷ τμήματι τοῦ παντός, ἀέρι, ζῷα γέγονεν. εἰ δὲ μὴ αἰσϑήσει 

130 χαταληπτά, τί τοῦτο; χαὶ ψυχὴ γὰρ ἀόρατον. χαὶ μὴν εἰχύς γε ἀέρα 18 

Ἰΐῆς μᾶλλον χαὶ ὕδατος ζῳοτροφεῖν, διότι χαὶ τὰ ἐν ἐχείνοις οὗτος 

ἐψύχωσεν: ἐποίει γὰρ αὐτὸν ὁ τεχνίτης ἀχινήτων μὲν σωμάτων ἕξιν, 

χινουμένων δὲ ἀφαντάστως φύσιν, ἤδη δὲ ὁρμῇ χαὶ φαντασία χρῆσϑαι 

31 δυναμένων ψυχήν. οὐχ ἄτοπον οὖν, δι᾿ οὗ τὰ ἄλλα ἐψυχώϑη, ψυχῶν 
ἀμοιρεῖν; διὸ μηδεὶς τὴν ἀρίστην φύσιν ζῴων τοῦ ἀρίστου τῶν περι- 30 

γείων, ἀέρος, ἀφαιρείσϑω: οὐ γὰρ μόνος ἐχ πάντων ἔρημος οὗτος, ἀλλ᾽ 

οἴα πόλις εὐανδρεῖ πολίτας ἀφϑάρτους χαὶ ἀϑανάτους ψυχὰς ἔχων 

138. ἰσαρίϑμους ἄστροις. τούτων τῶν ψυχῶν αἱ μὲν χατίασιν ἐνδεϑησόμεναι 

1 χαὶ δοΐο ἐνυπνιάσϑη αὐ, Η ἠνυπνιάσϑη ΟΡ φησί ΜΑ: φησὶν οὖν οοἰοτὶ 
ἐν τῇ γῇ 5ογῖρβὶ (εἴ, ὃ 8, 144}: εἰς τὴν γὴν (ΕῊΡ, οι. ΜᾺ ἢ ὁ δὲ --- αὐτῆς (αὐτῇ 

Μὴ ΜΑ: οἵι. οοίοτὶ 4 τῷ ΜΑ; τῷ λεγομένω σοίοτὶ 4. ὃ᾽ λέγεται συμβολιχῶς 

ΟΘΕΡ, λέγεται οὐ, ἢ ὃ ὁ οὐ. ΟΕ, βοὰ ἃ μὲν Βοηρβὶ1, (τα γαγβιβ ἀ6]. 

χορυφὴ] κεφαλὴ Η δὲ ΘΠΕῊΡ ὁ οὐρανός Μ ἴ τῶν ΤΌτη.: τοῖς σοὐά. 
(τῆς ὦ) 8 γῆς ΘΕῊΡ: τῆς ΜΑ ὁ οι. δέ ἐστι ΔΕῊΡ 10 ἀνα- 

πλῆσαι ΠΕῊΡ 11 ἐγχατεσχεύασε ΟΡ, ἐγχατεσχεύασται Η ϑαλάττη ΠΕῊΡ 

ποταμοὶ Εὶ 12 ἕχαστον ἩΡ ζῴων (ἱ 12 ὅλος] ὅλων Ρ' ὁ νυἱά. 866]. 

14 ἀέρος Ε γεγονέναι (ἀναγχαῖον) σοπὶεῖο 10 διὰ τί, ὅτι ΟΡῊΡ ἐν ὁπ]. 
ΕΠΡῚ οὕτως 117 μὲν οἴη. Ρ 18 ἀφαντάστως -- δὲ ὁπ. (ἱ 

φύσεων ἤδη} ἔτι οοηΐ. Δδῃρ, χρᾶσϑαι Εὶ 19 χαὶ ρμοβί οὗ δι, ΟΡ, 
[οτῇ. τροίρ (οἵ, Ἰ1η. 16) 20. 21 περιγείων] στοιχείων οοπὶ. ΟΠ πα 31 ἀφαιρεῖσθαι Α 

μόνον ἢ 22. εὐανδρεῖ ΘΕ: εὐανδρὴς Δ, εὔανῦρος ΝΡ ἔχων ψυχὰς (ΕΣ ῊΡ 

2Ὁ--οἰδὸ,1 ἰσαρίθμους -- αἰῶνα οπι, ΜᾺ 

1 34ᾳ4. οἵ, Οτίσοηθπι Οοηίγα (οί ΥἹ 31 (Ργο]ορ, νὸ]. 1 Ὁ. ΧΧΧ ΧΥΠΠ. 
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σώμασι ϑνητοῖς, ὅσαι προσγειύότατοι χαὶ φιλοσώματοι, αἱ δ᾽ ἀνέρχονται, 

διαχριϑεῖσαι πάλιν χατὰ τοὺς ὑπὸ φύσεως δρισϑέντας ἀριϑμοὺς χαὶ 

Ρ. Ο42.Ν. χρόνους. τούτων αἵ μὲν τὰ σύντροφα χαὶ συνήϑη τοῦ [ ϑνητοῦ βίου 139 

ποϑοῦσαι παλινδρομοῦσιν αὖϑις, αἱ δὲ πολλὴν φλυαρίαν αὐτοῦ χατα- 

ὁ Ἰνοῦσαι δεσμωτήριον μὲν χαὶ τύμβον ἐχάλεσαν τὸ σῶμα, φυγοῦσαι δ᾽ 

ὥσπερ ἐξ εἴρχτῆς ἢ μνήματος ἄνω χούφοις πτεροῖς πρὸς αἰθέρα ἐξαρ- 

ϑεῖσαι μετεωροπολοῦσι τὸν αἰῶνα. ἄλλαι δ᾽ εἰσὶ χαϑαρώταται χαὶ 140 

ἄρισται, μειζόνων φρονημάτων χαὶ ϑειοτέρων ἐπιλαχοῦσαι, μηδενὸς μὲν 

τῶν περιγείων ποτὲ ὀρεχϑεῖσαι τὸ παράπαν, ὕπαρχοι δὲ τοῦ πανηγε- 

10 μόνος, ὥσπερ μεγάλου βασιλέως ἀχοαὶ καὶ ὄψεις, ἐφορῶσαι πάντα χαὶ 

ἀχούουσαι. ταύτας δαίμονας μὲν οἱ ἄλλοι φιλόσοφοι, ὃ δὲ ἱερὸς λόγος 14] 

ἀγγέλους εἴωϑς χαλεῖν προσφυεστέρῳ χρώμενος ὀνόματι" χαὶ γὰρ τὰς 

τοῦ πατρὸς ἐπιχελεύσεις τοῖς ἐγγόνοις καὶ τὰς τῶν ἐγγόνων χρείας τῷ 

πατρὶ διαγγχέλλουσι. παρὸ χαὶ ἀνερχομένους αὐτοὺς χαὶ χατιόντας 143 

1 εἰσήγαγεν, οὐχ ἐπειδὴ τῶν μηνυσόντων ὁ πάντῃ ἐφθαχὼς ϑεὸς δεῖται, 

αλλ ὅτι τοῖς ἐπιχήροις ἥμῖν συνέφερε μεσίταις χαὶ διαιτηταῖς λόγοις 

χρῆσϑαι διὰ τὸ τεϑηπέναι χαὶ πεφριχέναι τὸν παμπρύτανιν καὶ τὸ 

μέγιστον ἀρχῆς αὐτοῦ χράτος. οὗ λαβόντες ἔννοιαν ἐδεήϑημέν ποτέ 148 

τινης τῶν μεσιτῶν λέγοντες" λάλησον σὺ ἡμῖν, χαὶ μὴ λαλείτω πρὸς 

20 ἡμᾶς ὃ ϑεός, μή ποτε ἀποϑάνωμεν"“ (χοά. 20, 19), οὐ γὰρ ὅτι χολά- 

σεις, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὑπερβαλλούσας χαὶ ἀχράτους εὐεργεσίας χωρῆσαι δυνά- 

μεϑα, ἃς ἂν αὐτὸς προτείνῃ δι᾿ ἑαυτοῦ μὴ χρώμενος ὑπηρέταις ἄλλοις. 

παγχάλως δὲ ἐστηριγμένον ἐν τῇ γῇ διὰ συμβόλου χλίμαχος φαντασι- 14 

οὔται τὸν ἀέρα" τὰς γὰρ ἀναδιδομένας ἐχ τῆς ἀναθυμιάσεις λεπτυνομέ- 

2 διαχριϑεῖσαι οἴῃ. Εὶ ἀριϑμοὺς] ὁρισμοὺς ΕἸ,2 2. ϑνητοῦ οἵη, ΡΙ, 
9. ἐπιγείων Α 10 ροβὲ ὥσπερ δ, γὰρ α ἀχοαὶ] ὀφθαλμοὶ Η3 

ὄψεις ΜΑ: ὦτα οοίοτὶ ἀφορῶσαι ΘΠΕῊΡ 11 ὁ δὲ ἱερὸς λόγος 

ΟΕΗΡ: Μωυσῆς (Μωσῆς ΑἹ δ᾽ ΜᾺ 13. ὁρώμενος ἃ 13 ἐπι- 
χλήσεις α ἐχγόνοις ΟΕΗΡ ἐχγόνων (ΕῊΡ 14 αὐτοὺς ροξί χατιόντας 

ἰγάηβροβ, ΘῊΡ 1ὅ πάντῃ 5Βεγίρβί: πάντα σοὐά,, ἐπὶ πάντα σοπὶ. ΟΠ. 

Ροβὶ ἐφθακὼς δπαἀά, εἰδέναι ΟΕῚΡ δεῖται ϑεός ΘΕ ῊΡ 10 παραιτηταῖς ὁοοηΐ, 
Μδηγ. 11 περιφριχέναι ἢ 18 ἀρχῆς οἴῃ. ἡ αὐτοχρα- 

τοὺς οὗ λαβόντες 19 μέσων (ΕἘῊΡ σὺ οἵη. ΘΕῊΡ 

20 ποτε οὐ. ΟΕ ῊΡ ϑεοῦ γὰρ (οὐχ) ὅτι ἐοηϊεῖο 21 οὐδὲ ΘΕῊΡ 22. ἃς 

ὡς Εὶ 20 δ᾽ ΘῊΡ ἐστηριγμένος ΘΕ ῊΡ συμβόλων Α 

Ροβί χλίμαχος δά. ὁ (χαὶ ρτὸ ὁ Εν) δονούμενος ΠΕῊΡ, αυοὰ αἰ οσταρῃΐα νοοΐβ ἀναδι- 
δομένας νἱάἀοίιτ, οὐ δονούμενον ὑοπὶ. Μδηρ. 

10 εἴ. Χρη. γτορ. Ὑ1Π| 2.10 τοὺς βασιλέως καλουμένους ὀφθαλμοὺς χαὶ τὰ βασιλέως ὦτα. 
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νας ἐξαεροῦσϑαι συμβέβηχεν, ὥστε βάσιν μὲν χαὶ ῥίζαν ἀέρος εἶναι 

14 γῆν, χεφαλὴν δὲ οὐρανόν. λέγεται γοῦν, ὅτι σελήνη πίλημα μὲν 

ἄχρατον αἰϑέρος οὔχ ἐστιν, ὡς ἔχαστος τῶν ἄλλων ἀστέρων, χρᾶμα 

δὲ ἔχ τε αἰϑερώδους οὐσίας χαὶ ἀερώδους- χαὶ τό γε ἐμφαινόμενον 

αὐτῇ μέλαν, ὃ χαλοῦσί τινες πρόσωπον, οὐδὲν ἄλλο εἶναι ἢ τὸν ἀνα- ὃ 

μεμιγμένον ἀέρα, ὃς χατὰ φύσιν μέλας ὧν ἄχρις οὐρανοῦ τείνεται. 
416 (233.). ἢ μὲν οὖν ἐν χύσμῳ λεγομένη συμβολιχῶς χλῖμαξ τοιαύτη 

ἐστί, τὴν δ΄ ἐν ἀνθρώποις σχοποῦντες εὑρήσομεν τὴν ψυχήν, ἧς βάσις 

μὲν τὸ ὡσανεὶ Ἱεῶδές ἔστιν, αἴσϑησις, χεφαλὴ δ᾽ ὡς ἄν τὸ οὐράνιον, 

147 ὁ χαϑαρώτατος νοῦς. ἄνω δὲ χαὶ χάτω διὰ πάσης αὐτῆς οἱ τοῦ ρ. 645 Μ. 

ϑεοῦ λόγοι χωροῦσιν ἀδιαστάτως, ὁπότε μὲν ἀνέρχοιντο, συνανασπῶντες 1] 

αὐτὴν χαὶ τοῦ ϑνητοῦ διαζευγνύντες χαὶ τὴν ϑέαν ὧν ἄξιον ὁρᾶν μόνων 

ἐπιδειχνύμενοι, ὁπότε δὲ χατέρ) ὐ ἄλλοντες --- οὔτε γὰ τ μένοι, ὁπότε δὲ χατέρχοιντο, οὐ χαταβάλλοντες τε γὰρ 

ϑεὸς οὔτε λόγος ϑεῖος ζημίας αἴτιος ---, ἀλλὰ συγχαταβαίνοντες διὰ 

φιλανθρωπίαν χαὶ ἔλεον τοῦ γένους ἡμῶν, ἐπιχουρίας ἕνεχα χαὶ συμμα- 15 

χίας, ἵνα χαὶ τὴν ἔτι ὥσπερ ἐν ποταμῷ, τῷ σώματι, φορουμένην 

[18 ψυχὴν σωτήριον πνέοντες ἀναζωῶσι. ταῖς μὲν δὴ τῶν ἄχρως χεχαϑαρ- 

μένων διανοίαις ἀψοφητὶ μόνος ἀοράτως ὃ τῶν ὅλων ἡγεμὼν ἐμπερι- 

πατεῖ --- χαὶ γάρ ἐστι χρησϑὲν τῷ σοφῷ ϑεοπρόπιον, ἐν ᾧ λέγεται" 

»περιπατήσω ἐν ὑμῖν, χαὶ ἔσομαι ὑμῶν ϑεός“ (μον. 26, 12) ----, ταῖς 320 

δὲ τῶν ἔτι ἀπολουομένων, μήπω δὲ χατὰ τὸ παντελὲς ἐχνιψαμένων τὴν 

ῥυπῶσαν χαὶ χεχηλιδωμένην (ἐνὺ σώμασι βαρέσι ζωὴν ἄγγελοι, λόγοι 

149 ϑεῖοι, φαιδρύνοντες αὐτὰς τοῖς χαλοχάγαϑίας δόγμασιν. ὅσα δὲ ἐξοιχί- 

1 μὲν οπι. ΘΕῊ Ι. 3 γῆν εἶναι ΗΡ 9. τὴν χεφαλὴν ΜᾺ 
δ᾽ ΘΕῊΡ ὃ ἀέρος ἃ ἃ καὶ ἀερώδους οὐσίας (Ἐ11Ρ τό] τοι ἃ 

ἐμφερόμενον ΤΌτη, 6 ἄχρι Εὶ Ἴ συμβολιχῶς λεγομένη ΘΠΕῊΡ 

8 ἐστί ΜΑ: τις ἦν ΘΕῊΡ δὲ ΟΕ τὴν οἵη. Α, (οτί. τϑοὶρ ἧς ΜΑ: ἢ 

ο, ἢ ἘῊΡ 9. ροβὲ ρυίυϑ τὸ δή, σωματοειδὲς ΘΕῊΡ δὲ τὸ ὡς ἂν σοηϊοῖο 

12 μόνον ΜΟΕ 14 ὁ ϑεὸς ΕΠΡ Ροβϑὶ λόγος δϑὰ, ὁ ΟΡ 1 ἕνεχεν ἃ 
11 σωτήριον ΜΑ: τὰ σωτήρια ὑοἰοτί, σωτηρίαν οοπίεϊο πνέοντες Βοτίρβὶ; πνείον- 

τες ΜΆ, ἀναπνέοντες ὁσοίοτ!, ἐμπνέοντες σΟὨΪΟΟ ἀναζωώσωσιν ΘΕῊ, ἀναζώσωσι ἢ 

(βορὰ ὦ 5. 5. ΡΞ2, ἀνασώσωσι Ττη., ἀναζωπυρῶσιν σοπίοίϊο 17. 18 ἐχχεχαϑαρ- 

μένων ΘΕῊΡ 18 ρμοβί μόνος αὐά, χαὶ Α()ν Ροβί ὅλων καά, ϑεὸς καὶ 

σΡῊΡ 19. ϑεοπρόπειον (Ἰ Ὡ1 ἀπολυομένων Εὶ 22 ῥυπω- 

ϑεῖσαν ΠΡ χηλιδομένην Δ (ὁ ὁΧχ ὦ εὐττγ.) ἐν δαϑίαὶ σώματι α 

σώμασι βαρέσι οἴη. ἡ 96. δόγμασιν ΒοΥγίρβὶ : ὄμμασιν σοὐά., ῥύμμασιν ΜδΔῃρ, 

ἢ--ΑΟ ἀὸ Τοπίο γ. δ {χα ησβθου ομθ 1, ὁ. Ρ. 10 ΤΟ, 
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ζεται χαχῶν οἰχητόρων στίφη, ἵνα εἰς ὁ ἀγαϑὸς εἰσοιχίσηται, δῆλόν 

ἐστι. σπούδαζε οὖν, ὦ ψυχή. ϑεοῦ οἴχος γενέσϑαι, ἱερὸν ἅγιον, ἐνδι- 

αἴτημα χάλλιστον: ἴσως γάρ, ἴσως ὃν ὃ χύσμης ἅπας, καὶ σὺ οἰχοδεσπό- 

τὴν σχήσεις ἐπιμελούμενον τῆς ἰδίας οἰχίας, ὡς εὐερχεστάτη καὶ ἀπή- 

ὅ μων εἰσαεὶ διαφυλάττοιτος. ἴσως δὲ καὶ τὸν ξαυτοῦ βίον ὁ ἀσχητὴς ἴδ0 

 φαντασιοῦται χλίμαχι ἐοιχότα: φύσει 1ὰρ ἀνώμαλον πρᾶγμα ἄσχησις, 

τοτὲ μὲν προϊοῦσα εἰς ὕψος, τοτὲ δ᾽ ὑποστρέφουσα πρὸς τοὐναντίον, 

χαὶ τοτὲ μὲν χαϑάπερ ναῦς εὐπλοίᾳ τῇ τοῦ βίου, τοτὲ δὲ δυσπλοία 

χρωμένη. ἑτερήμερος γάρ, ὡς ἔφη τις, τῶν ἀσχητῶν ὃ βίος, ἄλλοτε 
10 μὲν ζῶν χαὶ ἐγρηγορώς, ἄλλοτε δὲ τεϑνεὼς ἢ χοιμώμενος. χαὶ τάχα [5] 

οὐχ ἀπὸ σχοποῦ τοῦτο λέγεται" σοφοὶ μὲν γὰρ τὸν ὀλύμπιον χαὶ 

οὐράνιον χῶρον ἔλαχον οἰχεῖν, ἄνω φοιτᾶν ἀεὶ μεμαϑηχότες, χαχοὶ δὲ 

τοὺς ἐν “Λιδου μυχούς, ἐξ ἀρχῆς ἄχρι τέλους ἀποθνήσκειν ἐπιτετηδευχότες 

χαὶ εἰς γῆρας ἐχ σπαργάνων φϑορᾶς ἐϑαάδες ὄντες. οἱ δ᾽ ἀσχηταὶ --- 169 

15. μεϑύριοι γὰρ τῶν ἄχρων εἰσὶν ---- ἄνω χαὶ χάτω πολλάχις ὡς ἐπὶ χλί- 

μαχης βαδίζουσιν, ἢ ὑπὸ τῆς χρείττονος μοίρας ἀνελχόμενοι ἣ ὑπὸ τῆς 

χείρονος ἀντισπώμενοι, μέχρις ἄν ὃ τῆς ἁμίλλης χαὶ διαμάχης ταύτης 

βραβευτὴς ϑεὸς ἀναδῷ τὰ βραβεῖα τάξει τῇ βελτίονι, τὴν ἐναντίαν 

εἰσάπαν χαϑελών. (24.}) ἐμφαίνεται δ᾽ ἔτι χαὶ τοιοῦτον εἴδωλον, 153 

30 ὅπερ οὐχ ἄξιον ἡσυχασϑῆναι. τὰ ἀνθρώπων πράγματα χλίμαχι πέφυ- 

ρ. 044. Μ. χεν ἐξομοιοῦσϑαι διὰ τὴν ἀνώμαλον [ αὐτῶν φοράν. ἣ μία γάρ, ὡς 154 

1 χαχῶν βοτίρβὶ: χατὰ τῶν ΝΑ, χαχὰ χἀχ τῶν ΕΠΡ, χαχὰ ἐχ τῶν α΄, χαχὰ χαχῶν 

ὑοηὶ. Μδην. εἰς (τὰ αὐἀ, Ὁ ἀγαϑὰ ΟΕῊΡ 2 σπούδασον ΠΡ 

Ροβὶ ἅγιον αὐά. ἵνα ΑΡΞ 2---ὖ διαίτημα (ἐνδιαίτημα βοτί μ5ὶ, ν. αὐ Ἰΐῃ. 2) --- διαφυ- 

λάττοιτο ἱγαύυπίον ᾿. 298,0 ροϑὲ γίνονται, δῖις ἔγαπβί} ΜαηροΙ οοπίοοίιγαι ϑθοθίι, 

εἴ. δὰ ρ. 2938, ὃ ἢ υἱβ ποτὲ ἢ Απίοη. εἰς ὗψος ἰοῦσα ἢ Απίοη. 
δὲ ΟΕῊΡ 8 ποτὲ Ὁ Λπίοῃ. εὐπλοίᾳ) ἐχ πλοίου Α τῇ τοῦ βίου ἢ 

Ληΐοπ.: οπι. οοαά, ποτὲ Ὁ Απίοη. 9. γάρ οτι. Απίοῃ. 10 τεϑνηκὼς 
Α Ληίΐοη, 11 τοῦτο] καὶ τοῦτο ἃ λέγεται ΘΕῊΡ Απηίΐοῃ.: λέλεχται ΜΑΛ 

11. 12 γὰρ τὸν ἀνθρώπινον χῶρον Απίοῃ. 13. ἄδῃ Λαηίοη. ἀποϑνήσχειν 
οι, ὦ 14 φϑορᾶς αὐ. Η3 1 γὰρ οἴῃ. Απίοῃ. 11 ἀντιχροτούμενοι ΕἸ,3 

18 ἀποδῶ ὁ οὐττ. ἢ 19 χαϑέλχων ΘΕΉΡ, ἀνέλχων ρῥτίυβ 1, δέ τι 

ΘΕῊΡ ἐμφαίνει οἱ (τὸ) εἴδωλον σοοϊ, ΟΟΒ τῷ εἰδώλῳ οοπίοῖο 
20 τῶν ἀνϑρώπων Ιο. 1.γἀ. 21. 298,1 ἐν μιῇ γὰρ... ἡμέρᾳ ἴο. Τιγά, 

ῦ--19 ΠΒ [0]. 212ν Απίου. Μοὶ]. ΠΠ 49. ς0]. 1110 ἀνώμαλον φύσει ἡ ἄσκησις --- καϑελών, 
ΠΕ ἴδιὴ ᾿ἰπ, 9 χρωμένη ἀδβἰηϊ!. 9. 10 εἴ, ἤοιη. θά. λ 803, 304. 

20 ---238, ὃ Το. Τυγάυβ 8. τθθπ5. ΓΝ, 1 μ, δῦ Β.: τὰ --- γίνονται (ΕἸ ον, δι. ρποιηοὶ. 
Ρ. 119). 251,21. 238,1 ἔτ. ἔγ, 490Ν, 
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ἔφη τις, ἡμέρα τὸν μὲν χαϑεῖλεν ὑψύϑεν, τὸν δὲ ἦρεν ἄνω, μηδενὸς 

ἐν ὁμοίῳ πεφυχότος μένειν τῶν παρ᾽ ἡμῖν. ἀλλὰ παντοίας μεταβαλλόν- 

105 των τροπάς. ἣ οὐχ ἄρχοντες μὲν ἐξ ἰδιωτῶν, ἰδιῶται δ᾽ ἐξ ἀρχόντων, 

πένητες δ᾽ ἐχ πλουσίων χαὶ ἐχ πενήτων πολυχρήματοι χαὶ ἔνδοξοι 

μὲν ἐξ ἠμελημένων, ἐπιφανέστατοι δὲ ἐξ ἀδόξων ἀεὶ γίνονται χαὶ ὃ 

ἰσχυροὶ μὲν ἐξ ἀσϑενῶν, ἐχ δὲ ἀδυνάτων δυνατοὶ χαὶ συνετοὶ μὲν ἐξ 

Ι50 ἀφραινόντων, εὐλογιστότατοι δὲ ἐχ παραπαιήόντων- χαὶ ὁδός τις ζ8᾽ 

ἐστὶν ἄνω χαὶ χάτω τῶν ἀνθρωπείων πραγμάτων, ἀστάτοις χαὶ ἀνιδρύ- 

τοῖς χρωμένη συντυχίαις, ὧν τὸ ἀνώμαλον οὐχ ἀδήλοις ἀλλὰ σαφέσι 

τεχμηρίοις ὃ ἀψευδέστατης ἐλέγχει χρόνος. τὸ 

51 (25). Ἐμήνυς δὲ τὸ ὄναρ ἐστηριγμένον ἐπὶ τῆς χλίμαχος τὸν 

ἀρχάγγελον, χύριον’ ὑπεράνω γὰρ ὡς ἅρματος ἡνίοχον ἢ ὡς νεὼς 

χυβερνήτην ὑποληπτέον ἴστασϑαι τὸ ὃν ἐπὶ σωμάτων, ἐπὶ ψυχῶν, ἐπὶ 

πραγμάτων, ἐπὶ λόγων, ἐπὶ ἀγγέλων, ἐπὶ γῆς, ἐπ᾿ ἀέρος, ἐπ᾽ οὐρανοῦ, 

ῳωὐ ἐπ᾿ αἰσϑητῶν δυνάμεων, ἐπ᾽ ἀοράτων φύσεων, ὅσαπερ ϑεατὰ χαὶ 1: 

ἀϑέατα' τὸν γὰρ χόσμον ἅπαντα ἐξάψας ἑαυτοῦ χαὶ ἀναρτήσας τὴν 

108 τοσαύτην ἡνιοχεῖ φύσιν. μηδεὶς δ᾽ ἀχούων, ὅτι ἐπεστήριχτο, νομισάτω 

τι συνεργεῖν ϑεῷ πρὸς τὸ παγίως στῆναι, ἀλλ᾽ ἐχεῖνο λογισάσϑω, ὅτι 

τὸ δηλούμενον ἴσον ἐστὶ τῷ στήριγμα χαὶ ἔρεισμα χαὶ ὀχυρότης χαὶ 

βεβαιότης ἁπάντων ἐστὶν ὁ ἀσφαλὴς ϑεύς, ἐνσφραγιζόμενος οἷς ἄν τὺ 

ἐθέλῃ τὸ ἀσάλευτον’ ἐπερείδοντος γὰρ χαὶ συστηρίζοντος αὐτοῦ μένει 

109 τὰ συσταϑέντα ἀνώλεϑρα χραταιῶς. ὁ τοίνυν ἐπιβεβηχὼς τῇ οὐρανοῦ 

χλίμαχι λέγει τῷ φαντασιουμένῳ τὸ ὄναρ’ . ἐγὼ χύριος ὁ ϑεὸς ᾿Αβραὰμ 

ὥ, ὃ. παντοίαις εἰ τροπαῖς ἴο. [,γἀ. μεταβαλλόντων εοὐά.: μεταβάλλοντος ἴο. 

Τγὰ, ὃ ἦν δὲ ΘΕῊΡ 4 δὲ ΟΕΤΡ ΑἸζοστι ἐκ 

οἵη. ὃ ἀεὶ ον. ΗἸῬ Ιο. 1,.γά. 5.---1 χαὶ ἰσχυροὶ --- παραπαιόντων ὕπο ἰγαηβ- 

ἰ}1, ἰγασαπίυνγ μ. 231,2 ρμοφὲ ἅγιον ἰσγυρὰ, αἰσϑενούτης (ἀσϑενεστάτης ν), ἀδυνάτου 

δυνατὴ, συνετὴ, ἀφραινούσης, εὐλογιστοτάτη., παραπαιούσης Ηξ; ἰσχυρὰ, δυνατὴ, συνετὴ, 

εὐλογιστότατος ἘΞ ἰ ἴδ᾽ ΜΑΞΕ: ἢ ΟΘΗΞ, οἰη. ΗΡ 8. ρτῖλιβ χαὶ οἴῃ, ἡ ἀνϑρω- 

πίνων ΔΟΝ 8... 9. ἀιδρότοις ΘΕΠΡ 9. χρωμένοις 6 χρωμένων οσοηϊοῖο 
ὧν οἵη. ΠΕΡ! ἀλλήλοις ΟΕΡ 10 φιλοψευδέστατος ΟΕῊΡ 11 ὃν ἀνε- 

στηρηγμένον ΜΝ 12 χυρίου ὡς οὐ). ΠΕΠΡῚ νεὸς ἃ 

14 ϑρεμμάτων (ΠῈΠΡ ἐπ᾽ οὐρανοῦ οἴη. (ἃ 18 αἰσϑητῶν ΜᾺ (Τυγη.): αἰσϑη- 
τιχῶν ΟΕΉΡ ἀχηράτων σοπὶ. δίδηρ, φύσεων, (ἐπὶ πάντων) ὁσοπίοϊο 

ὅσαπερ ἀϑέατα χαὶ ϑεατά ΘΡῊΡ 11 ἡνιοχεῖσϑαι 18 συνεργεῖν τι (τι 
οω. Ῥὶ ΗἸΡὺ τῷ ϑεῶ ΠῈΡ (Η!, τὸν ϑεὸν ΠῸ ἐχείνω ὅτι οἵη. 

ΜΑ 19 τῷ] τὸ α, ργίυβ χαὶ ἔρεισμα οῃ. ΟΕΉΡ ἰσχ"- 

ρότης ΠΕῊΡ 20. ὁ ἀσφαλής ἐστι ϑεός (, ὁ ἀσφαλὴς ϑεός ἐστιν ἩΡ 

21 ὑπερείδοντος σοπὶ. Μδηρ. στηρίζοντος Ε', ἰοτί, τροῖδ μενεῖ ΘΕῊΡ 

2. 28 τὴν οὐράνιον χλίμαχα ἢ 25 ὃ ο, ΜᾺ 
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τοῦ πατρύς σὴὼυ χαὶ ὁ ϑεὸς ᾿Ισαάχ' μὴ φοβοῦ“ (6θη. 28,13). ὁ 

χρησμὸς οὗτος τὸ τέρμα τῆς ἀσχητιχῆῇς ψυχῆς χαὶ βεβαιότατον ἔρεισμα 

ἦν, ὃς αὐτὴν ἀνεδίδασχεν, ὅτι ὁ τῶν ὅλων χύριος χαὶ ϑεὸς ἀμφότερα 

ταῦτα τοῦ γένους ἐστὶν αὐτῷ, πατέρων χαὶ πάππων ἐπιγραφεὶς καὶ 

ἐπιχληϑεὶς ἑχάτερον, ἵνα τὸν αὐτὸν ὅ τε χύσμης ἅπας χαὶ ὃ φιλάρετος 

ἔχῃ χλῆρον’ ἐπεὶ χαὶ λέλεχται’: οχύριος αὐτὸς χλῇρος αὐτῷ“ 

(θδϑαΐ. 10,9... 

(20.) Μὴ νομίσῃς δὲ παρέργως τοῦ μὲν ᾿Αβραὰμ νυνὶ λέγεσθαι 

χύριον χαὶ ϑεήόν, τοῦ δὲ Ἰσαὰχ ϑεὸν αὐτὸ μόνον. ὃ μὲν γὰρ | αὐτη- 

χύηυ χαὶ αὐτοδιδάχτου χαὶ αὐτομαθοῦς φύσει περιγινομένης σύμβολον 

ἐπιστήμης ἐστίν, ὃ δὲ ᾿Αβραὰμ διδασχομένης" χαὶ τῷ μὲν αὐτόχϑονι 

χαὶ αὐϑιγενεῖ συμβέβηχεν εἶναι, τῷ δὲ μετανάστῃ χαὶ ἐπηλύτῳ. τὴν 

γὰρ χαλδαΐζουσαν ἀλληγενῇ καὶ ἀλλόφυλον γλῶτταν τῶν περὶ ἄστρονο- 

μίαν μετεωρολεσχῶν ἀπολιπὼν ἐπὶ τὴν ἁρμόττουσαν λογιχῷ ζῴῳ 

παρεγένετο, τὴν τοῦ πάντων αἰτίου ϑεραπείαν. οὗτος μὲν δὴ ὁ τρόπος 

δυεῖν δυνάμεων τῶν ἐπιμελησομένων ἐστὶ χρεῖος, ἡγεμονίας χαὶ εὐερ- 

εσίας, ἵνα τῷ μὲν χράτει τοῦ γεμόνος ὑπαχούῃ τῶν νομοϑετουμένων, 

τῷ δὲ χαριστιχῷ μεγάλα ὠφελῆται, ὃ δ᾽ ἕτερος τῆς χατὰ τὸ χαρί- 

ζεσϑαι μόνης" οὐ γὰρ ὑπὸ νουϑετούσης ἀρχῆς ἐβελτιώϑη. φύσει περι- 

πεποιημένος τὸ χαλύν, ἀλλὰ διὰ τὰς ὀμβρηϑείσας ἄνωϑεν δωρεὰς ἀγα- 

ϑὸς χαὶ τέλειος ἐξ ἀρχῆς ἐγένετο. χαριστιχῆς μὲν οὖν δυνάμεως ϑεός, 

βασιλικῆς ὃὲ χύριος ὄνομα. τί οὖν ἂν τις εἴποι πρεσβύτερον ἀγαθὸν 

ἢ τὸ τυχεῖν ἀχράτου χαὶ ἀμιγοῦς εὐεργεσίας, τί δὲ νεώτερον ἢ τὸ 

χεχραμένης ἔχ τε ἡγεμονίας χαὶ δωρεᾶς: ὅ μοι δοχεῖ συνιδὼν ὃ ἀσχη- 

τὴς εὔξασϑαι ϑαυμασιωτάτην εὐχήν, ἵνα αὐτῷ γένηται χύριος εἰς ϑεόν 

(ἄφη. 38, 21)" ἐβούλετο γὰρ μηχέτι ὡς ἄρχοντα εὐλαβεῖσθαι, ἀλλ ὡς 

εὐεργέτην ἀγαπητιχῶς τιμᾶν. ἀρ᾽ οὐχὶ τούτοις χαὶ τοῖς παραπλησίοις 

1 ρτίαβ. ὁ οὐ. ΜᾺ 2 τὸ] καὶ Η9 τέρμα ΜΑ: ὅραμα οοἰοτί, ἔρυμα οοηΐοῖϊο 

βεβαιότητος Η ὦ ἀπεδίδασχεν ΟΡ', ἐπεδίδασχεν Π ὅτι ὁ] ὁ γὰρ Ρ(Η ἢ) 
4 αὐτῶν Δ, αὐτοῦ οοπὶ. Μδηρ. Ροβὲ αὐτῷ δι, ἀνθρώπων ΘΕῊΡ 
πατρῴων Υ Ὁ αὐτὸς} αὐτῶ ΜΑ δ παρέργως δὲ νομίσης ΟΕῊΡ 
9. χαὶ ϑεύόν οιη. ἃ 10 περιγενομένης Α(ῊΗΡ, γινομένης οοπϊ. ΟΟΒῈ 11 τῷ 

αὐτῷ ΘΕῊΡ 12 ἰϑαγενεῖ Δ, αὐτογενεῖ ΘΕῊΡ ἐπθύότω ΑΟῈΤΡ 

19. ἀλλόφυλλον ΕῊΡ 1Ὁ παρεγένετο Α: παρήγετο οδίοτὶ τὴν Τοτί, 866]. 
10 δυοῖν Η͂Ρ χαὶ ΜΑ: τε χαὶ οοἰογὶ 17 ὑπαχούει ἃ 18 μεγά- 

λως Η ὠφελεῖται ΕῊ3 19. νομοϑετούσης σοηΐ. Μδηρ. 20. 31 ἀγαϑὰς 

ὁ ϑεός ΟΕῊΡ 22) ὀνόματι οὖν (ΠΕΡ 2 ῥεῖα. τὸ] τῷ Ρ 24. χεχραμένον 

ΘΕῊΡ δωρεᾶς} εὐεργεσίας εοπὶ, Μ΄ δην. 25. χύριος γένηται ἴγϑδηβρ, ΗΡ 
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εἰχὸς ἦν χαὶ τοὺς τυφλοὺς διάνοιαν ὀξυδορχήσειν, πρὸς τῶν ἱεξρωτάτων 

ἐνομματουμένους λογίων, ὡς φυσιογνωμονεῖν χαὶ μὴ μόνην τοῖς ῥητοῖς 

ἐφορμεῖν; ἀλλὰ χἄν ἡμεῖς χαμμύσαντες τὸ τῆς ψυχῆς ὄμμα μὴ σπου- 

δάζωμεν ἣ μὴ δυνώμεϑα ἀναβλέπειν, αὐτός, ᾧ ἱεροφάντα, ὑπήχει χαὶ 

ἐπιστάτει χαὶ ἐγχρίων μή ποτε ἀπείπῃς, ἕως ἐπὶ τὸ χεχρυμμένον 

ἱερῶν λόγων φέγγος ἡμᾶς μυσταγωγῶν ἐπιδείξῃς τὰ χατάχλειστα χαὶ 

Ιθῦ ἀτελέστοις ἀόρατα χάλλη. σοὶ μὲν δὴ ταῦτα ποιεῖν ἐμπρεπές" ψυχαὶ 

ὧν 

μι.) δ᾽ ὅσαι ϑείων ἐρώτων ἐγεύσασϑε, χαϑάπερ ἐχ βαϑέος ὕπνου διαναστᾶ- 

σαι χαὶ τὴν ἀχλὺν ἀποσχεδάσασαι πρὸς τὴν περίβλεπτον ϑέαν ἐπείχϑητε 
μεϑέμεναι τὸν βραδὺν χαὶ μελλητὴν ὄχνον, ἵν᾽ ὅσα θεάματα χαὶ ἀχού- 10 

σματα τῆς ὑμετέρας ἕνεχα ὠφελείας ὁ ἀγωνοθέτης εὐτρέπισε χατα- 

νοήσητε. 

100 (21.) Μυρία μὲν οὖν ἐστιν ἀοίδιμα τῶν πρὸς ἐπίδειξιν, ἕν δ᾽ 

οὖν χαὶ τὸ λεχϑὲν πρὸ μιχροῦ" τὸν μὲν γὰρ γένει πάππον τοῦ ἀσχη- 
τοῦ πατέρα εἶπε τὸ λόγιον, τῷ δ᾽ ὡς [ ἀληϑῶς πατρὶ τὸ τοῦ Ἰεννή- »- 046 Μ, 

σαντος οὐχ ἐπεφήμισεν ὄνομα. λέγει γάρ: .,ἐγὼ χύριος ὁ ϑεὸς ᾿Αβραὰμ ι1Ὁ 

τοῦ πατρός σου“ --- χαίτοι πάππος οὗτος ἦν --- χαὶ πάλιν ,ὁ ϑεὸς 

107 ᾿Ισαάχ“ (θη. 28,13), εἶτ᾽ οὐ προστίϑησι ,τοῦ πατρός σου“. οὔχουν 

ἄξιον τὴν τούτων αἰτίαν ἐρευνῆσαι; πάνυ γε. τίς οὖν ἐστι, μὴ παρέρ- 

Ἰως σχοπήσωμεν. τὴν ἀρετὴν ἡ φύσει ἢ ἀσχήσει ἢ μαϑήσθι περι- ἢ 

γίνεσθαί φησι, διὸ χαὶ τρεῖς τοὺς γενάρχας τοῦ ἔθνους σοφοὺς 

1 διάνοιαν ΟΕῊ!Ρ: τὴν διάνοιαν Η3, διανοίᾳ ΜΑ ὀξυδορχῆσαι ΠΡ. ὀξυδερχῆσαι 
σὲ 2 φυσιογνωμονεῖν ΒῊΡ: φύσει εὐγνωμονεῖν ΝΑ, φησὶν ἀγνωμονεῖν 

3. ἐφορμᾶν α κἂν] καὶ χἂν ἡμεῖς οἴῃ. Εὶ τῆς οῃ, Ν 
2, 4 σπουδάζομεν ἡ 4. δυνάμεϑα Λα ὦ ἱεροφάντα ΜΑ: ὁ ἱεροφάντης 
οοίοτὶ ὑπήχει Βετρδὶ: ὑφήχει ΜΝ, ὑφηχεῖ ἡ, ὑπηχεῖ οοίοτὶ ὅ. ἐπι- 
στάτει Μ: ἐπὶ στάσει Δ, ἐφίσταται. οοἰοτὶ ἐγχρίων ΛΟΡΗΞ; ἐγχρείων ΜΗΤΡ 

ἀπείπη Α ὃ ἱερῶν ΜΑ ((}, σοηΐ. Μίδῃρ,): ἱερὸν οοίοεῖ ἐπιδείξη ΟΥ̓, ἐπι- 

δείξει ΕΡ τὰ ῬῸΓ οὐγόγοι οἵη. δηρ, χάλλιστα ΟΠΕΉῊΡ, τὰπὶ βραΐ. 2. π|.. 

8. 9. διαναστὰς 9. καὶ ΜΑ Ῥα].: ὁπι. σοίοτὶ ἀποσχεδάσασαι ΜΓΛῈΡ ῬΔ].: 
ἀπουκεδάσασϑε ΘΗ, μι χαὶ ἀἀά, (3, τϑ8. ἴθ ἢ περίβλητον ΜᾺ, περίχλυτον Ραϊ., 
περιμάχητον οοηίοῖο 10 μεϑέμενοι Α μελλητὸν ΜΙ, μελητὴν ΟΕ 
11 ἡμετέρας ἃ Τατη. εὐτρέπισε Οὐδ: ηὐτρέπισε ΜΑΉ, εὐτρέπισται ΟΕ, ηὐτρέ- 

πισται Ρ 10 ἐφήμισεν ΠΕΡῚ, εὐφήμισεν Η 11 σου οὐ. ΘΕῊΡ 
18 οὐχοῦν ΜᾺΡ 19 τί α 20 σχοπῶμεν Δ, [οτί. τοῦίο μαϑήσει 
ἢ ἀσχήσει ἰγαηβρ. (Κ᾽ 20. 21 παραγίνεσθαί Τατη. 421 φησί ΜΑΘ (ὁοηϊ. 
Μαηρ.): φασί ΕῊΡ 

8---]1ὸ χαϑάπερ -- ὄκνον ΡΆ]. [ο]. 28 ν, 
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πάντας ἀνέγραφεν, ἀπὸ μὲν τῆς αὐτῆς οὐχ δρμηϑέντας ἰδέας, πρὸς δὲ τὸ 

αὐτὸ τέλος ἐπειχϑέντας. ὃ μὲν γὰρ πρεσβύτατος αὐτῶν ᾿Αβραὰμ 108 

ἡγεμόνι ὁδοῦ τῆς πρὸς τὸ χαλὸν ἀγούσης ἐχρήσατο διδασχαλίᾳ, ὡς ἐν 

ἑτέροις, ὡς ἂν οἷόν τε ἦ, δείξομεν, ὁ δὲ μέσος ᾿Ισαὰχ αὐτηχόῳ χαὶ αὐὖτο- 

μαϑεῖ τῇ φύσει, ὁ δὲ τρίτος ᾿Ιαχὼβ ἀσχητιχαῖς μελέταις, χαϑ᾿ ἃς οἱ 

ἔναϑλοι χαὶ ἐναγώνιοι πόνοι. τριῶν οὖν τρόπων ὑπαρχόντων, ἐξ ὧν 109 

σοφία περιγίνεται, τοὺς ἄχρους μάλιστα συμβέβηχεν ἡνῶσϑαι: τὸ γὰρ 

ἀσχήσει ἔγγονον τοῦ μαϑήσει, τὸ δὲ φύσει συγγενὲς μὲν --- ὑποβέβλη- 

ται γὰρ ὡς ῥίζα πᾶσιν --- ἀνανταγωνίστου δὲ χαὶ ἑτοίμου γέρως 

10 ἔλαχεν. ὥστε εἰχότως ᾿Αβραὰμ ὁ βελτιωϑεὶς διδασχαλίᾳ πατὴρ ᾿Ιαχὼβ 110 

λέγεται, τοῦ μελέτῃ συγχροτηϑέντος, οὐχ ἀνϑρωπος ἀνθρώπου μᾶλλον 

ἢ δύναμις ἀχουστιχὴ πρὸς μάϑησιν ἑτοιμητάτη δυνάμεως ἀσχητιχῆς 

χαὶ ἐπιτηδείγυ πρὸς ἄϑλησιν. ἐὰν μέντοι ὁ ἀσχητὴς οὗτος εὐτόνως 11] 

δράμῃ πρὸς τὸ τέλος χαὶ τηλαυγῶς ἴδῃ ἃ πρότερον ἀμυδρῶς ὠνειρο- 
1 πόλει, μετατυπωϑεὶς τῷ χρείττονι χαραχτῆρι χαὶ προσαγορευϑεὶς ᾿Ισραήλ, 

ὦ ϑεὸν ὁρῶν, ἀντὶ τοῦ πτερνίζοντος ᾿Ιχχὼβ πατέρα οὐχέτι τὸν μαϑόντα 

Αβραάμ, ἀλλὰ τὸν φύσει γεννηθέντα ἀστεῖον ᾿Ισχὰχ ἐπιγράφεται. 

ταῦτα δὲ οὐχ ἐμός ἐστι αὔϑος, ἀλλὰ χρησμὸς ἐν ταῖς ἱεραῖς ἀναγεγραμ- 112 

μένης στήλαις. οἀπάρας“ γάρ φησιν ,᾿Ισραὴλ αὐτὸς χαὶ πάντα τὰ 

ῶν 

80 αὐτοῦ ἦλθεν ἐπὶ τὸ φρέαρ τοῦ ὄρχου, χαὶ ἔϑυσε ϑυσίαν τῷ. ϑεῷ τοῦ 

πατρὸς αὐτοῦ ᾿Ισααάχ΄ (ἄδη. 406,1). ἀρ᾽ ἤδη χατανοεῖς, ὅτι οὐ περὶ 

φθαρτῶν ἀνθρώπων, ἀλλ᾽, ὡς ἐλέχϑη, περὶ φύσεως πραγμάτων ἐστὶν 

ὃ παρὼν λύγος; ἰδοὺ γὰρ τὸ αὐτὸ ὑποχείμενον τοτὲ μὲν Ἰαχὼβ ὀνομά- 

ζεται πατρὸς ᾿Αβραάμ, τοτὲ δὲ ᾿Ισραὴλ πατρὸς ᾿Ισαὰχκ χαλεῖται διὰ 

25 τὴν ἠχριβωμένην αἰτίαν. 

(28.) Εἰπὼν τοίνυν , ἐγὼ χύριος ὁ ϑεὸς ᾿Αβραὰμ τοῦ πατρός [τ 

σου χαὶ ὁ ϑεὸς ᾿Ισχὰχ΄ ἐπιφέρει" , μὴ φοβοῦ“ (δι. 38,13), χατὰ τὸ 

ἀχόλουϑον: πῶς γὰρ ἔτι φοβηϑησόμεϑα, τὸ φόβου χαὶ παντὸς πάϑους 

1 πάντας ΜΑ: πολίτας οσοίοτὶ ἀνέγραφεν Μ: ἀνέγραψεν (ΠΕῊΡ, ἀναγέγραφεν Α, {οτί. 
τϑοίθ 4 ἂν οὐ. Μ ἡ οἵη. ἀ, ἦν Τάγη. δείξωμεν ΟΘΕΤΠΡ, ἐδείξαμεν Ττη, 
μεσαίτατος (ΕῊΡ 0 χαὶ] χαὶ οἱ ἁ Ἴ παραγίνεται Τυτη. ὃ ἔχγονον 
ΘΕῊΡ Ὁ. ἀνταγωνίστου (ἱ 10 βελτιωϑεὶς εἰς διδασχαλίαν ΠΕῊΡ 
12. ἀπίθ πρὸς αὐά. ἢ χαὶ 13 αἴσϑησιν ΘΕῊΡ οὕτως ἡ συντόνως 
Ὅθπο ςοηΐ. Μδηρσ, 14. τὸ οι. "αὶ διαυγῶς (ΕῊΡ 14. 10 ἀερ, ἰυτη Γ88., 
οπόλει Ρ 18 δὲ οὦῃ. {ΕἘῸΡ ἱεραῖς οἴ. ΜΑ 18, 13 ἀναγεγραμμέναις α 
στήλαις ἀναγεγραμμένος ἰτᾶπδρΡ. Μ 19 αὐτὸς ὁοαν. ΗΡ ὯΙ ἄρα δὴ ΠΕ ῊΡ 
25 ὁτὲ ΟΕῊΡ 24. γῆιι8 πατρὸς} πρὸς Εὶ ὁτὲ ἘῊΡ ᾿Ισαὰχ οπι. Εὶ 21 ὁ 
οτῃ. ΜΙᾺ 21. 28 τἀχόλουϑον ΟΕΠΡ 28 ὅτι φοβησόμεϑα Εὶ τὸ οἵη. 

ΡΝ οΩΐν οροτα τοὶ, ΠΙ. 10 
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λυτήριον σὲ τὸν ὑπερασπιστὴν ὅπλον ἔχοντες: ὃς χαὶ 

τῆς παιδείας ἡμῶν τύπους ἀδηλουμένους ἐμύόρφωσας, ἵν᾽ ἐμφανεῖς ὦσιν, 

᾿Αβραὰμ μὲν διδάξας, ᾿Ισαὰχ δὲ γεννήσας" τοῦ μὲν Ἰὰρ ὑφηγητής, τοῦ 

δὲ πατὴρ ὑπέμεινας ὀνομασϑῆναι, τῷ μὲν τὴν γνωρίμου τάξιν, τῷ δὲ 

[τά τὴν υἱοῦ παρασχών. διὰ τοῦτο χαὶ τὴν γῆν, λέγω δὲ τὴν παμφορω- ὃ 

τάτην χαὶ εὐχαρποτάτην ἀρετήν, ἐφ᾽ ἧς χαϑεύδει ὁ ἀσχητὴς ἀναπαυύ- 

μενος τῷ τὸν μὲν αἰσϑήσεως χοιμᾶσϑαι βίον, τὸν δὲ ψυχῆς ἐγρηορέ- 

ναι, δώσειν ὁμολογεῖς (θη. 28, 13), ἀποδεξάμενος αὐτοῦ τὴν εἰρηνι- 

χὴν ἀνάπαυσιν, ἣν οὐχ ἄνευ πολέμου χαὶ τῶν ἐν πολέμῳ ταλαιπωριῶν 

εἵλετο, οὐχ ὅπλα βαστάζων χαὶ ἀνθρώπου: ἀναιρῶν, ἄπαγε, ἀλλὰ τὸ ιὸ 

17 ἀντίπαλον ἀρετῆς παϑῶν χαὶ χαχιῶν στῖφος χαϑαιρῶν, τὸ δὲ σοφίας 

γένος ἄμμῳ γῆς (014. 14) ἐξομοιοῦται διά τε πληϑὺν ἀπερίγραφον, 

χαὶ διότι τὰς υὲν τῆς θαλάττης ἐπιδρομὰς ἥ ὑποταίνιος ἄμμος ἄνα- 

χρούεται, τὰς δὲ τῶν ἀυαρτημάτων χαὶ ἀδιχημάτων ὁ παιδείας λότος. 

οὗτος δὲ χατὰ τὰς ϑείας ὑποσχέσεις ἄχρι τῶν περάτων τοῦ παντὸς ιὖ 

εὐρύνεται χαὶ τὸν ἔχοντα ἀποφαίνει τῶν τοῦ χύσμου χληρονόμον μερῶν, 

φϑαάνοντα πάντῃ, πρὸς τὰ ἔἐῴα, πρὸς τὰ ἑσπέρια, τὰ χατὰ μεσημβρίαν, 

τὰ προσάρχτια" λέγεται γάρ, ὅτι «πλατυνθϑήσεται ἐπὶ ϑάλασσαν χαὶ 

[τὸ λίβα χαὶ βορρᾶν χαὶ ἀνατολάς“ (014, 14). ἔστι δ᾽ ὃ ἀστεῖος οὐχ 

ἴδιον μόνον ἀλλὰ χαὶ χοινὸν ἀγαϑὸν ἅπασιν, ἐξ ἑτοίμου τὴν ἀφ᾽ ἕαυ- "Ὁ 

τοῦ προτείνων ὠφέλειαν. ὡς γὰρ ἥλιος ἁπάντων ἐστὶ φῶς τῶν ὄψεις 

ἐχόντων, οὕτω καὶ ὁ σοφὸς τῶν ὅσοι λογιχῆς χεχοινωνήχασι φύσεως" 

(29.) ,,ἐνευλογηθήσονται γὰρ ἐν σοὶ“ φησί πᾶσαι αἱ φυλαί“ (1014. 14). 

τ ὃ δὲ χρησμὸς οὗτος ἐφαρμόττει χαὶ αὐτῷ τινι πρὸς ἑαυτὸν χαὶ 

2 ἐφήρμοσας ΠΕ ΠΡῚ ἐμφανεῖς ΜΑ: ἐπιφανεῖς σοίοτὶ 4 ὑπομείνας ΟΕΠΡ 

γνώριμον Ρ ὃ ργηθπι τὴν] τοῦ Ὁ χαὶ εὐχαρποτάτην οἵη. (ΠΕῊΡ 

8 δοῦναι ἃ ὡμολόγησεν ΠΕΤΠΡ, ὡμολόγησας σοπΐ. Μδηρ, 10 ἄπαγε οἴη. 

ΜᾺ 11 χαϑαίρων ΕΡ τὸ] τῷ 13 τῆς οἴη. ἡ ἡ οι, (ἘῊΡ 

ὑπόνιος Α, ὑποτένιος δείοτί 13, 14. ἀναχρούει (ΕἘῊ} 18 τὰς ον. Ν 

10 ἔχοντα] ἔσχατον Ρ 11 πάν χαὶ πρὸς Ρ 19 λίβαν α 90. ἀίδιον Α 
καὶ ὁπ’. ἡ 20, 21 ἀφ᾽ ἑαυτοῦ Ὦ: ἀφ᾽ αὑτοῦ (ΠΡ, ἀπ αὑτοῦ ΜΑῈΝ 22 οὗ- 

τω Ὁ ΛΑπίοῃ.: οἵ, οσοὐὶ, Ν ὁ οὗν. ΠΡ! 28 ἐν οι. ΘΕῊΉΡ, ἐν σοὶ 

οἴ. Ν 

19---29243.11 Ν᾽ [ο]. 1δῦν; ἔστι δὲ --- ϑεόν. 19- 91 ΡῸΒ μοβῖ Ἰἰοσῦα δά 
Ρ. 245,2). αἰϊαίιαι: ὁ γὰρ ἀστεῖος χοινὸν ἀγαθόν ἐστιν ἅπασιν (ἅπασιν οἵη, 1), ἐξ - 

ὠφέλειαν. 21, 22 9}, (0], 144ν΄ Λαίοη, ΜΕ ΐββδα 1 ὅ0᾽ ο0]. 998: ὥσπερ γὰρ ὁ 

ἥλιος --- φύσεως. 

τοὺς ἀρχετύπους ν. 641 Μ. 
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ἑτέρῳ πρὸς ἕτερον. ἐάν τε γὰρ ὃ ἐν ἐμοὶ νοῦς ἀρετῇ τελεία χαϑαρϑῇ, 

χαὶ αἱ τοῦ περὶ ἐμὲ γεώδους φυλαὶ συγχαϑαίρονται, ἃς ἔλαχον αἱ αἰσϑή- 

σεις χαὶ ἢ μεγίστη δεξαμενή, τὸ σῶμα" ἐάν τέ τις χατ᾽ οἰχίαν ἢ 

πόλιν ἢ χώραν ἢ ἔθνος γένηται φρονήσεως ἐραστής, ἀνάγχη τὴν οἰχίαν 

ων ἐχείνην χαὶ τὴν πόλιν χαὶ τὴν χώραν χαὶ τὸ ἔϑνος ἀμείνονι βίῳ χρῆ- 

σϑαι. χαϑάπερ γὰρ τὰ ἐχϑυμιώμενα τῶν ἀρωμάτων εὐωδίας τοὺς 118 

πλησιάζοντας ἀναπίμπλησι, τὸν αὐτὸν τρόπον ὅσοι Ὑείτονες χαὶ ὅμοροι 

σοφοῦ, τῆς ἀπ᾿ αὐτοῦ σπῶντες αὔρας ἐπὶ μήχιστον χεομένης βελτιοῦν- 

ται τὰ ἤθη. 

10 (30.) Μεγίστη δέ ἐστιν εὐεργεσία ψυχῇ πονούσῃ καὶ διαϑλούσῃ 1179 

συνηδοιπόρον ἔχειν τὸν ἐφθϑαχήότα πάντῃ ϑεόν: ἰδοὺ“ γάρ φησιν ,ἐγὼ 

μετὰ σοῦ“ (Ν]4. 15). τίνος οὖν ἄν ἔτι χρεῖοι γενοίμεθα πλούτου, σὲ 

τὸν ἀληϑεία πλοῦτον ἔχοντες μόνον ,διαφυλάσσοντα ἐν δὸῷ “ (1014.) τῇ 

πρὸς ἀρετὴν ἀγούσῃ χατὰ πάσας αὐτῆς τὰς τομάς; οὐ τὰρ ἕν μέρος 

ν. 48 Μ. ἐστὶ τοῦ λογιχοῦ [ βίου τὸ πρὸς δικαιοσύνην χαὶ τὴν ἄλλην τεῖνον 

16 ἀρετήν, ἀλλὰ μυρία ὅσα, ἐξ ὧν ἔστιν δρμωμένους φρονήσεως ἐφιχνεῖ- 

σϑαι. (91.) παγχάλως δὲ εἴρηται χαὶ τὸ ,ἀποστρέψω σε εἰς τὴν 180 

τῆν ταύτην“ (ἰδὲ 4.). καλὸν μὲν γὰρ ἦν, τὸν λογισμὸν ἐφ᾽ ἑαυτοῦ 

μείναντα μὴ ἀποδημῆσαι πρὸς αἴσϑησιν: δεύτερος δὲ πλοῦς, ἐφ᾽ ἕαυ- 

Ὦ τὸν ὑποστρέψαι πάλιν. ἴσως δὲ χαὶ τὸ περὶ ἀφϑαρσίας ψυχῆς ὑπαι- 18] 

νίττεται δόγμα διὰ τούτου" ἀπολιποῦσα μὲν γὰρ τὸν οὐράνιον τόπον, 

ὡς χαὶ μιχρῷ πρότερον ἐλέχϑη, χαϑάπερ. εἰς ξένην χώραν ἦλϑε τὸ 

σῶμα. φησὶ δ᾽ οὐ μέχρι τοῦ παντὸς χαϑειργμένην αὐτὴν ὃ γεννήσας 

περιόψεσθαι πατήρ, ἀλλ᾽ οἴχτον λαβὼν λύσειν τὰ δεσμὰ χαὶ ἐλευϑέραν 

1 ἑτέρω πρὸς ἕτερον οἴῃ, ἢ, «δὐά, 1, ἴῃ πηρ, 2 αἱἰΐ. αἱ οαι. ΟΕΗΡΝ ὥ, 4 οἱἰ- 

χίαν ἢ χώμην ἢ πόλιν ἢ ἔϑνος ἢ 4 τὴν] χαὶ τὴν ΠΡ ὃ ἐχείνην ροβὶ 
πόλιν ἰγλῆβροβ, Ὁ) Ργπηθτα καὶ] ἢ ἢ) χαὶ τὴν χώραν οὔ. ΟΕΉΡΝῊ 

χαὶ τὸ ἔθνος οἵη. ἢ ἢ, ὃ χρήσασθαι ἢ ὃ γὰρ οἵη. α ἴ ἀναπίπλη- 

αι Ρ' 8. σοφοὶ ἡ σπῶντες] ὄντες ἡ 10 δ᾽ ἐστὶν ΠΡῊΡΝ 

ἀϑλούση Α 11 πάντα ἢ 19 ἂν οἵω. ἡ γενοίμεϑα Ταγη.: γενώμεϑα 

εοὐ. πλούτου Α: πλοῦτον σρίογὶ σὲ οἴη, α 12, 12 ἔχοντες σὲ τὸν 

ἀληϑεία μόνον πλοῦτον ΠΕΡ 14. μέτρον 1Ὁ) πρὸς] πρὸς τὴν Εὶ 

10. 11 ἐξιχνεῖσϑαι ΟΕῊΡ 18 ἦν οἱ, Καὶ ἀφ᾽ ἃ αὑτοῦ Ν 19. μὴ] 
καὶ ΤΌτγη. ἐφ᾽] ὑφ᾽ ἃ, πρὸς ΠΡ 19. 20 ἐφ᾽ ἑαντήν 1, αὑτὸν Ν 
21 τούτων ΘῊΡ, τοῦτο Εὶ οὐρανὸν Ια 22 μιχρὸν ΟΘΕΡ 2 χαϑειρ- 

μένην α 24 λύσιν 

ὅ--Ο Π1, [0]. 88. ΤῊ [0]. ϑϑν τοῦ αὐτοῦ ἐκ τῶν ἐν γενέσει ζητουμένων: ἐάν τις -- 

χρήσασθαι, 

10" 
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ἄχρι τῆς μητροπόλεως ἀσφαλῶς παραπέμψειν χαὶ μὴ πρότερον ἀνή- 

σειν ἢ τὰς διὰ λόγων ὑποσχέσεις ἀληϑείας ἔργοις βεβαιωϑῆναι" ϑεοῦ 

182 γὰρ ἴδιον λέγειν πάντως τὰ γενησόμενα. χαίτοι τί τοῦτό φαμεν: 

ἔργων γὰρ ἀδιαφοροῦσιν αὐτοῦ οἱ λόγοι. διαχινηϑεῖσα οὖν χαὶ διανα- 

στᾶσα πρὸς τὰς περὶ τοῦ ὄντος ζητήσεις ἢ ἀσχητιχὴ ψυχὴ τὸ μὲν 

πρῶτον ὑπετόπησεν εἶναι τὸ ὃν ἐν τόπῳ, μιχρὸν δὲ ἐπισχοῦσα τῷ 

ὧν 

δυστοπάστῳ τῆς σχέψεως περιδεὴς γίνεται χαὶ μετανοεῖν ἄρχεται. 

188 ἐξηγέρϑη“ γάρ φησιν ,᾿Ιαχὼβ χαὶ εἶπεν, ὅτι ἔστι χύριος ἐν τῷ τόπῳ 

τούτῳ, ἐγὼ δὲ οὐχ ἤδειν (ἰδ. 106). χαὶ ἄμεινον ἦν, εἴποιμ᾽ ἄν, 

ἀγνοεῖν ἢ ἔν τινι ϑεὸν ὑπολαμβάνειν εἶναι, τὸν περιέχοντα αὐτὸν ἐν ι1ῃ᾽ὺ 

χύχλῳ τὰ πάντα. 

184 (32.) Διχαίως οὖν ἐφοβήϑη χαὶ εἶπε ϑαυμαστιχῶς" ,,(ὡς φοβερὸς 

ὃ τόπος οὗτος“ (014. 11). ὄντως γὰρ τῶν ἐν φυσιολογίᾳ τόπος ἀργα- 

λεώτατος, ἐν ᾧ ζητεῖται, ποῦ χαὶ εἰ συνόλως ἔν τινι τὸ ὄν, τῶν μὲν 

λεγόντων, ὅτι πᾶν τὸ ὑφεστὼς χώραν τινὰ χατείληφε, χαὶ ἄλλων ἄλλην 10 

ἀπονεμόντων, ἣ ἐντὸς τοῦ χύσμου ἢ ἐχτὸς αὐτοῦ μεταχόσμιόν τινα, 

τῶν δὲ φασχύντων, ὅτι οὐδενὶ τῶν ἐν γενέσει τὸ ἀγένητον ὅμοιον, ἀλλὰ 

τοῖς ὅλοις ὑπερβάλλον, ὡς χαὶ τὴν ὠχυδρομωτάτην διάνοιαν ὑὕστερί- 

180 ζουσαν μαχρῷ τῆς καταλήψεως ὁμολογεῖν ἥττᾶσϑαι. διόπερ εὐϑὺς 

ἀνέχραγεν" οοὐχ ἔστι τοῦτο“ (101ἀ.}, ὃ ἐδόξασα, ὅτι ἔστι χύριος ἔν τῳ 20 

τύπῳ“ (ἰὈ]4.16)" περιέχει γάρ, ἀλλ᾽ οὐ περιέχεται χατὰ τὸν ἀληϑῇ λόγον. 

τοῦτο δὲ τὸ δειχνύμενον χαὶ ὁρατόν, ἃ αἰσϑητὸς οὑτοσὶ χόσμος, οὐδὲν 

ἄρα ἄλλο ἐστὶν ἢ οἶχος ϑεοῦ (1014.), μιᾶς τῶν τοῦ ὄντος δυνάμεων, 

180 χαῦϑ᾽ ἣν ἀγαϑὸς ἦν. τὸν δὲ χύσμον οἶχον ὠνόμασε χαὶ πύλην τοῦ 

πρὸς ἀλήθειαν οὐρανοῦ (114. 11.) προσεῖπε. τί δὲ τοῦτ᾽ ἐστί; τὸν ἐχ 29 

Ὡ διὰ οἵη. ΤΌτη. ὑπομνήσεις ΗΡ ὃ τὰ οὐ. ΠΡ! τοι οἵη. ΜᾺ 

4 ἀδιαφοροῦσιν ΜΑ: διαφέρουσιν ΟἙῊΡ, δηΐο φιοά οὐ δαὰ. Η διαχινηϑεῖσαν Α 

4. ὃ διαναστᾶσαν ἡ ὃ μὲν οι. Εὶ 6 ὑπετόπησεν τὸν ϑεὸν ἐν Ν 8 γάρ 

οὔῃ, ΜᾺ ἔστη ἡ τῷ οι. 10 τὸν ϑεὸν ΘΕῊΡΝ 

ὑπολαβεῖν ΘΕ ΗΡΝ 18 οὕτως Ν, οὗτος ὁοοηΐ. Μδης. 15 ὑφεστὸς Η3 

10 μετὰ χόσμον Ρ(Π}) 11 ἀγέννητον (ΕΝ ἀλλὰ] ἀλλὰ χαὶ ΘΕ ῊΡΝ 

20 ἐδόξασας ἔστι οὔ. ἃ τῷ οοὐἰά. Νὶ ἴῃ τᾶβ8. Η, οἵῃ. ΤΌτγη. 21 ἀληϑι- 

νὸν ἩΡ 22 δὲ οὐ. ΠΕῊΡΝ, δὴ Α 28 ἄρα] ἔτι ΠΙΡ ὄντος) ὄντως 

ϑεοῦ Τῖν 25 προεῖπε ΠΡ! δ᾽ ἐστὶ τοῦτο ΕΝ τὸν ἐχ οἴῃ. Ν 
τὸν] τῶν 

4. -- 245, 11 Ν᾽ [0]. 151τ διαχινηϑεῖσα --- ἅλις. 10 εἵ. Ερίσυγοα Ρ. 340, 89, 

942 ἃ, 
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τῶν ἰδεῶν συσταϑέντα, ἐν τῷ χειροτονηϑέντι χατὰ τὰς ϑείας χορηγίας, 

Ρ. 649 ΝΜ. χόσμηον νοητὸν [οὐχ ἔνεστιν ἄλλως χαταλαβεῖν ὅτι μὴ χατὰ τὴν τοῦ 
αἰσϑητοῦ χαὶ δρωμένου τούτου μετάβασιν. οὐδὲ τὰρ ἀλλο τῶν ὄντων 187 

οὐδὲν ἀσώματον ἐννοῆσαι δυνατὸν ὅτι μὴ τὴν ἀρχὴν λαβόντας ἀπὸ 
ὅ σωμάτων" ἠρεμηύντων μὲν γὰρ ἐνοήϑη τόπος, χρόνος δὲ χινουμένων, 

σημεῖα δὲ χαὶ τραμμαὶ χαὶ ἐπιφάνειαι χαὶ συνόλως πέρατα ἀπὸ τῆς 

ἐξωτάτω περιχειμένης οἷον ἀμπεχύνης. χατὰ τὸ ἀνάλογον οὖν χαὶ ὃ 1838 

νοητὸς ἀπὸ τοῦ αἰσϑητοῦ χόσμος ἐνοήϑη, πύλη τις ὧν ἐχείνου. ὡς 

γὰρ οἱ βουλύμενοι τὰς πόλεις ϑεάσασθαι διὰ πυλῶν εἰσίασιν, οὕτως 
10 ὅσοι τὸν ἀειδῇ χόσμον χαταλαβεῖν ἐθέλουσιν, ὑπὸ τῆς τοῦ ὁρατοῦ 

φαντασίας ξεναγοῦνται. [ὁ δὲ νοητῆς ὑποστάσεως χόσμος ἄνευ ἥστινοσ- 

οὖν σχημάτων ὄψεως, μόνης δὲ διὰ τῆς ἀρχετύπου ἰδέας τῆς ἐν τῷ 

διαχαραχϑέντι πρὸς τὸ ϑεαϑὲν αὐτῷ εἶδος ἄνευ σχιᾶς μεταχληϑήσεται, 

πάντων αὐτῷ τειχῶν χαὶ πάσης πύλης ἀπαρϑέντων εἰς τὸ μὴ ἀπό 

15 τινος αἀϑρῆσαι, ἀλλ᾽ αὐτὸ χαϑ᾽ αὑτὸ ἀλέχτῳ τινὶ χαὶ δυσερμηνεύτῳ 

ϑέᾳ διιδεῖν χάλλος ἀναλλοίωτον.] 

(38). Περὶ μὲν δὴ τούτων ἅλις. ἐφαρμόζει δὲ τῷ αὐτῷ εἴδει 189 

χαὶ ἕτερος ὄνειρος, ὁ περὶ τῆς ποιχίλης ἀγέλης, ὃν περιαναστὰς ὃ φαν- 

τασιωϑεὶς διηγεῖται φάσχων: ,,εἶπέ μοι ὃ ἄγγελος τοῦ ϑεοῦ χαϑ᾽ ὕπνον" 

20 ᾿Ιαχώβ. ἐγὼ δὲ εἶπα" τί ἐστι; χαὶ εἶπεν. ἀνάβλεψον τοῖς ὀφθαλμοῖς 

σου χαὶ ἴδε τοὺς τράγους χαὶ τοὺς χριοὺς ἀναβαίνοντας ἐπὶ τὰ πρό- 

βατα καὶ τὰς αἴγας διαλεύχους χαὶ ποιχίλους χαὶ σποδοειδεῖς ῥαντούς. 

ξώραχα γὰρ ὅσα σοι Λάβαν ποιεῖ, ἐγώ εἰμι ὁ ϑεὸς ὁ ὀφϑείς σοι ἐν 

τόπῳ ϑεοῦ, οὗ ἤλειψας μοι στήλην χαὶ ηὔξω μοι εὐχήν. νῦν οὖν 

1 ἐν τῷ ζαϊσϑητιῷ) χαραχϑέντα κατὰ τὰς ϑείας χάριτας σοηϊοῖο, ὨΪδ᾽ ΡΟΙΪὰΒ Ἰηξογρο δία βαπὶ 
(ν. δὰ 1ἴπν 11}: χειροτεχνηϑέντι χατὰ τὰς ϑείας χειρουργίας σοπί. ΜατγΕΪαπά, διαχαραχϑέντι 
χατὰ τὰς ϑείας σφραγῖδας Μδῃρ. ῷ ἔστιν Ν χατὰ τὴν ΜΑΡ(Η!}): τὴν ΟΕΝ, 

ἐχ τῆς Η", χατὰ τὴν (ἀπὸ) οοπίοϊο 8 μετανάβασιν (ἰ, μεταναβάσεως Π’ 

οὐδὲ} οὐδὲν ἃ 4. οὐδὲν οη. (ΠἸΕῊΡ ἀσωμάτων (ἢ ἢ ἐξωτά- 

τῆς ἃ ἀμπεχομένης 1 8 πύλης ὄντος ἐκείνου οσοπὶ. Μαηρ., (ὃς) πόλη τις 

ἦν ἐχείνου σοῃϊοῖο 9. βουλόμενοι οπι. ἃ 9.10 οὕτως ὅσοι ΜΑ, ἴῃ ταβ. Ρ: χαὶ 
χαϑὼς Ὁ, χαὶ ὥσπερ ΕΝ, οὕτως καὶ οἵ ἴῃ ταβ. Η 10 ἀηδῇ ΜΝ, ἀεὶ δὴ Α 
τοῦ οἴῃ, ΕἾ, ἀοράτου ΜᾺ 11--1ὸ οιπθηθδίομθ αὐβιΐπθο, ααΐα ἤαθ 6Δ6- 
Ἰδϑεϊθ πγθὶβ δσοὸ 4 οὨγιβείδηο ἱπίογροϊαία υἱἀθίαγ 11. 12. ἥ τινοσοῦν Ἐ', εἰς τι- 
νοσοῦν Ρ (εἰς ῬΞ, υὐ νἱ4) οὑτινοσοῦν σχήματος (ὐ 12 διὰ οὔ. 
13 εἶδος αὐτῶ Ν 14 ἀρϑέντων ΟΕῊΡΝ 14. 15 ἀπ᾽ εἰκόνος σοηὶ. Μδῃρ. 
10 διιδεῖν Μ, δ᾽ ἰδεῖν ΑΙ: ἰδεῖν σοίοτ! Ν 11 δὴ ΜΑ: οὖν Ρ, οπι. ΟΕῊΝ 
18 ὅνπερ ἀναστὰς ὙΥὶ 20 εἶπεν] εἶπέ μοι ΟἙῊΡ τοὺς ὀφϑαλ- 
μοὺς α 1] σου οὐ. ΟΕ 28 σοι ὁπι. ΤΌτΓΗ. αἰέογαπι ὁ οι. ἢ 

24. τύλην (510) ἃ εὔξω ΕΡ'! 
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ἀνάστηϑι χαὶ ἔξελῦε ἐχ τῆς γῆς ταύτης χαὶ ἄπελθε εἰς τὴν γῆν. τῆς 

190 γενέσεώς σου, χαὶ ἔσομαι μετὰ σοῦ“ (θη. 31, 11---18), δρᾶς ὅτι 

ϑεοπέμπτους ὀνείρους ἀναγράφει ἃ θεῖος λύγος οὐ μόνον τοὺς χατὰ τὸ 

πρεσβύτατον τῶν αἰτίων προφαινομένους, ἀλλὰ χαὶ τοὺς διὰ τῶν ὑπο- 

φητῶν αὐτοῦ χαὶ ὀπαδῶν ἀγγέλων, οἵ ϑείας χαὶ εὐδαίμονος μοίρας ὁ 

191 πρὸς τοῦ γεννήσαντος ἠξίωνται πατρός. σχόπει μέντοι χαὶ τὸ ἀχόλου- 

ὃον. ὁ ἱερὸς λόγος τοῖς μὲν ὡς βασιλεὺς ἃ χρὴ πράττειν ἐξ ἐπιταγ- 

ματος παραγγέλλει, τοῖς δὲ ὡς γνωρίμοις διδάσχαλος τὰ πρὸς ὠφέλειαν 

ὑφηγεῖται, τοῖς δὲ ὡς σύμβουλος Ἰνώμας εἰσηγούμενος τὰς ἀρίστας τὸ 

συμφέρον ἐξ ἑαυτῶν οὐχ εἰδότας μεγάλα ὠφελεῖ, τοῖς δὲ ὡς φίλος 10 

ἐπιειχῶς χαὶ μετὰ πειϑοῦς πολλὰ χαὶ τῶν ἀρρήτων ἀναφέρει, ὧν οὐ- 

109 δένα τῶν ἀτελέστων ἐπαχοῦσαι ϑέμις. ἔστι 1 δ᾽ ὅτε χαὶ πυνθάνεταί Ρ. 650 ΜΝ. 
τινων, ὥσπερ τοῦ ᾿Αδάμ' ,ποῦ εἴ“ (θη. 8, 9), πρὸς ὃ ἀποχρίναιτ᾽ ἄν 

τις οἰχείως ,οὐδαμοῦ“, τῷ τἀνθρώπεια πάντα ἐν ὁμοίῳ μὴ μένειν, ἀλλὰ 

χινεῖσϑαι χαὶ ψυχῇ χαὶ σώματι χαὶ τοῖς ἐχτός. ανίδρυτοι μὲν γὰρ οἱ 1Ὁ 

λογισμοί, φαντασίας ἀπὸ τῶν αὐτῶν πραγμάτων οὐχὶ τὰς αὐτὰς ἀλλ᾽ 

ἐναντίας ἔχοντες, ἀνίδρυτον δὲ χαὶ τὸ σῶμα, ὡς μηνύουσιν αἱ ἐχ βρέ- 

φοὺς ἄχρι γήρως τῶν ἡλιχιῶν ἁπασῶν τροπαί, ἀνίδρυτα δὲ χαὶ τὰ 

198 ἐχτὸς ἐπῃωρημένα φορᾷ τύχης ἀεὶ σαλευούσης. (34.) ἐπειδὰν μέντοι 

πρὸς τὸ τῶν φίλων ἔλθῃ συνέδριον, οὐ πρότερον ἄρχεται λέγειν ἢ Ὁ 

ἕχαστον αὐτῶν ἀναχαλέσαι χαὶ ὀνομαστὶ προσειπεῖν, ἵνα τὰ ὦτα ἀνορ- 

ϑιάσαντες, ἡσυχία χαὶ προσοχῇ χρώμενοι, τῶν ϑεσμῳδηυμένων εἰς 

ἄληστον μνήμην ἀχούωσιν: ἐπεὶ χαὶ ἑτέρωθι λέγεται" «σιώπα χαὶ 

194 ἄχουε“ (Πουί. 217, 9). τοῦτον τὸν τρόπον ἐπὶ μὲν τοῦ βάτου Μωὺῦσῆς 
ἀναχαλεῖται --- οὡς γὰρ εἶδες φησίν ὅτι προσάγει ἰδεῖν, ἐχάλεσεν 535 

αὐτὸν χύριος ἐκ τοῦ βάτου λέγων: Μωυσῇ, Μωυσῇ. ὃ᾽ δὲ εἶπε" τί 

] χαὶ ἔξελθε οὐχ. ( 2 γεννήσεως ΝᾺ ὥ ϑεοπόμπους ἩΡῚ 

ἡ τῶν αἰτιῶν ν,) τὸ αἴτιον εοηΐ, Νίδηγ, ἅ, ὃ προφητῶν ΜΑ θ. ἠξίω- 

ται ἃ 8 γνώριμος ΟΕῊΡ 9 τὸ] τοὺς τὸ ν 10 αὑτῶν 6 

μέγα ἩΡ 11 χαὶ χαταπειϑοῦς Ρ πολλὰ) ἀλλὰ Ὁ ὧν] οὖν Ε, 

ΤΌΓΒΙΒ (ο]. 11. 12 οὐδὲν (οὖν δἀά. ΕΞ) αὐτῶν ἀτέλεστον (ἀτελὲς (ἃ) ΟΕῊΡ 

19. ποῦ ΜΑ: τὸ ποῦ ΘΕῊΡ 13. 14 προσαποχρίνεται τ᾿ ἄν τις οἰκεῖος ἡ 
12. ὃ] ὃν Η3, οἴη. ἃ ἀποχρίνετ᾽ ΘΕ 14 τῷ οὐ. Ρ τὰ ἀνθρώπεια 
ΘΕῊΡ μὴ οτῃ. Ρ ἀλλὰ] ἀλλὰ χαὶ ΠΕΠΡ 15 ἀίδρυτοι ΟΕΠΡ 

11 ἀίδρυτον ΟΠΡ 18 γήρους (ΟΝ ἅπασαι (ΠἘῊΡ ἀξδρυτα (ΠΡ 
19 ἀπηωρημένα Α΄, ἴοτί. τοοίο 91 αὐτὸν ἢ 21. 22. ἀϑρήσαντες ΟἿ, ἀϑροί- 
σαντες Η 22) ϑεσπιωδουμένων σοηϊοῖο 94. μὲν οὔ. (ΕῊΡ τοῦ] 

τῆς Η Μωσῆς ἢ 26 χύριος ΜΔ: ὁ ϑεὸς σοίοτὶ τοῦ] τῆς ΜᾺ 

Μωσῆ Μωσῆ ΜᾺ 
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ἐστιν: “ (Ἐχοά. 8,4) --- ᾿Αβραὰμ ὃὲ ἐπὶ τῆς τοῦ ἀγαπητοῦ χαὶ μόνου 

παιδὸς ὁλοχαυτώσεως, ἡνίχα τε ἱερουργεῖν ἤρχετο χαὶ ὁπότε δοὺς ἀπό- 

πεῖραν εὐσεβείας ἐξ ἀνθρώπων ἀφανίσαι τὸ αὐτομαϑὲς γένος, ἐπίχλησιν 

᾿Ισαάχ. ἐχωλύϑη" ἀρχομένου μὲν γάρ φησιν, ὅτι .ὁ ϑεὸς ἐπείραζε 195 

5. τὸν ᾿Αβραὰυ χαὶ εἶπε πρὸς αὐτόν" ᾿Αβραάα, ᾿Αβραάμ. ὃ δὲ εἶπεν" 

ἰδοὺ ἐγώ. χαὶ εἶπε᾽ λάβε τὸν υἱόν σου τὸν ἀγαπητόν, ὃν ἠγάπησας, 

τὸν ᾿Ισαάχ, χαὶ ἀνένεγχες, ἤδη δὲ τὸ ἱερεῖον ἐπὶ τὸν βωμὸν 

ἀνενηνοχότης, τότε ,ἐχάλεσεν αὐτὸν ἄγγελος χυρίου ἐχ τοῦ οὐρανοῦ 
λέγων" ᾿Αβραάω, ᾿Αβραάμ. ὁ δὲ εἶπεν" ἰδοὺ ἐγώ. χαὶ εἶπε: μὴ ἐπι- 

1ὸ βάλῃς τὴν χεῖρά σοῦ ἐπὶ τὸ παιδάριον, μηδὲ ποιήσῃς αὐτῷ μηδέν" 

(ἄδη. 22.1, 3. 9---12). εἰς δὲ δὴ τοῦ φιλιχοῦ ϑιάσου χαὶ ὃ ἀσχητὴς 1960 

ὧν εἰχότως προνομίας τῆς αὐτῆς ἀξιωϑεὶς ἀναχαλεῖται" εἶπε γάρ μοι“ 

φησίν .,δΔ ἄγγελος τοῦ ϑεοῦ χαῦ᾽ ὕπνον" ᾿Ιαχώβ. ἐγὼ δὲ εἶπα: τί 

ἐστιν“ (θη. 81, 11); ἀναχληϑεὶς δὲ προσοχῇ χρῆται, τὰ φανέντα 197 

15 σημεῖα πειρώμενος ἀχριβοῦν, ἔστι δὲ τὰ σημεῖα τῶν λόγων οἷα ϑρεμμά- 

των ὀχεῖαί τε χαὶ γενέσεις" ,,ἀναβλέψας“ γάρ φησι , τοῖς ὀφῚθαλμοῖς 

εἶδε τοὺς τράγους χαὶ τοὺς χριοὺς ἀναβαίνοντας ἐπὶ τὰ πρόβατα χαὶ 

τὰς αἶγας“ (ἄρῃ. 81, 12). αἰπολίου μὲν δὴ τράγος, ποίανης δὲ χριὸς 198 

ἡγεμών ἐστι' τὰ δὲ ζῷα ταῦτα δυεῖν λόγων σύμβολα τελείων, ὧν ὃ 
ἢ μὲν ἕτερης χαϑαίρει χαὶ χενοῖ ψυχὴν ἁμαρτημάτων, ὃ δὲ ἕτερος τρέφει 

χαὶ πλήρη χατορϑωμάτων ἐργάζεται, τοιοῦτοι μὲν οἱ ἡγεμόνες ἐν 

ἡμῖν ἀγελάρχαι λόγοι" αἱ δὲ ἀγέλαι προβάτοις χαὶ αἰξὲ φερωνύμως δια- 

τεϑεῖσαι ἄττουσι χαὶ προβαίνουσι μετὰ σπουδῆς πρὸς διχαιοσύνην. 

Ρ. 051 Μ, ἀναβλέψας [ οὖν τὸ τέως μεμυχὸς ὄμμα τῆς διανοίας εἶδε τοὺς ἀνα- 199 

25 λογοῦντας τράγοις χαὶ χριοῖς τελείους λόγους ἠχονημένους πρός τε 

Ι τῆς ο. Ρ 4 ἀρχόμενος ΜᾺ μὲν γάρ φησιν ΟἘΠΡ: φησὶ γὰρ ΜᾺ 

ὅ αἷῖ. ᾿Αβραὰμ οτῃ. Ε 1 ἀνένεγχαι ἡ 8 ἀνενηνοχότως ἈΕ τότε] ὅτι 
σοηΐοῖο 11. φιλιχοῦ (1}}3: φιλιαχοῦ σοίοτὶ 12 ὧν ΜΑ; ὃν σροίρτὶ 

προνομίας τῆς ΜΑ: προνομιαστὴς Ρ'᾽ (β64 ν σ01τ.), προοιμιαστὴς (ΠΠΠ| προνοίας τῆς Κὶ 

ἀξιωϑεὶς οπι. ἃ 14. ἀναχλιϑεὶς Α 15 τῶν οὐ. ΠΕῚΡ 10 γάρ φησι 
6ΗΡ: γὰρ ΜΔΛῈ τοὺς ὀφθαλμοὺς 11 ἴδε σοηϊεῖο 19 δυεῖν Α: δυοῖν Ν, 
δυσὶ σοἰοτὶ 21 οἱ οῃῃ, Κὶ 22 φερωνύμως ἢ (π8ῃ. τοῦ, Α): φερωνυμοῦσαι σδίοτγὶ 

92, 33. διατεϑεῖσαι Η(ΡΊ, Ηοοθοι, ἴῃ Α}): διαϑέσει ΜΙ ΑΡ", διατεθεὶς (Ε΄, φερωνύμως ἔχουσαι 

διαθέσει σοπίεῖο 98 ἄττουσι χαὶ προβαίνουσι Η3: ἅἄττουσαι χαὶ προβαίνουσαι οοίοτί, 

ηαοα ξογναὶ ΟὍδ πη 5ογ 6 π8 φερώνυμοί εἰσι διαϑέσει 34. τότε ὡς ἩΡ μεμνηχὸς 
Ἐς μεμυχκὼς ἩΡ τῆς] τὸ Η 

20 8464. οἵ. «πιόγοβ. ἀκ {μηα βαεοιὶ 4,322; ναυϊδταη οὐϊαπιθ 5] ἰηβεί αι! σγὸ- 
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μείωσιν ἀδιχημάτων χαὶ ὧν χρὴ πράττειν συναύξησιν, πῶς ἐπὶ τὰ 

πρόβατα χαὶ τὰς αἴγας, τὰς ἔτι νέας χαὶ ἁπαλὰς ψυχὰς ἄρτι ἡβώσας 

χαὶ ἄνθει τῷ τῆς ἀχμῆς ὡραϊζομένας, ἀναβαίνουσιν οὐχ ἄλογον ἥδονὴν 

900 διώχοντες, ἀλλ ἀοράτῳ σπορᾷ φρονήσεως χρώμενοι δογμάτων. εὔπαις 

Ἰὰρ ὃ Ἰάμος οὗτος οὐ σώματα συμπλέχων, ἀλλ᾽ εὐφυέσι ψυχαῖς τελείας ὃ 

ἀρετὰς ἁρμοζόμενος. ἐπιβαίνετε οὖν οἱ σοφίας ὀρϑοὶ λόγοι πάντες, 

ὀχεύετε, σπείρετε, χαὶ ἣν ἄν ἴδητε ψυχὴν βαϑεῖαν. εὔγειον, παρϑένον, 

μὴ παρέλϑητε, χαλέσαντες δ᾽ εἰς τὴν ὁμιλίαν χαὶ συνουσίαν ἑαυτῶν 

τελειώσατε χαὶ ἐγχύμονα ἀπεργάσασϑε-: τέξεται γὰρ πάντα ἀστεῖα, 

γενεὰν ἄρρενα οδιαλεύχων, ποιχῶων, σποδοξιδῶν ῥαντῶν“ (θη. 10 

81, 10). 

20] (3ὅ.). Ἣν δ᾽ ἔχει τῶν γεννημάτων τούτων ἕχαστην δύναμιν, 

ἐρευνητέον. διάλευχοι μὲν τοίνυν εἰσὶν οἱ τηλαυγέστατοι χαὶ ἀριδηλό- 

τατοι, τοῦ διὰ“ πολλάχις ἐπὶ τοῦ μεγάλου τιϑεμένου, ἀφ᾽ οὗ διάδη- 

λὴν χαὶ διάσημον τὸ μεγάλως δῆλον χαὶ μεγάλως ἐπίσημον ἔϑος ὄνο- ιὖ 

302 μαάζειν ἐστί. βούλεται οὖν τῆς τὸν ἱερὸν σπόρον παραδεξαμένης ψυχῆς 

τὰ πρωτότοχα Ἰεννήματα διάλευχα εἶναι, φωτὶ ἐοιχύότα οὐχ ἀμυδρῷ, 

φέγγει δὲ τηλαυγεστάτῳ, οἷα γένοιτ᾽ ἄν ἀφ᾽ ἡλιαχῶν ἀχτίνων ἄσχιος 

ἐν αἰϑρίᾳ χατὰ μεσημβρίαν αὐγή βούλεται δὲ χαὶ ποιχίλα οὐ ποηλυ- 

μόρφου χαὶ πολυτρόπου λέπρας ἀχαϑάρτου τρόπον, διὰ γνώμης ἀβεβαι- 90 

ότητα χρησόμενα ἀστάτῳ καὶ φορουμένῳ βίῳ, ἀλλὰ γράμμασιν ἐγχεχο- 

λαμμένα χαὶ σφραγῖσι διαφόροις, δοχίμοις δὲ πάσαις τετυπωμένα, ὧν 

1 πῶς] ὡς ἃ 2 ἄρτι) χαὶ ἄρτι Ρ ὦ. ἀναβαίνουσιν ΠΕΡ: ἀνάβαίνουσι 

ὃ ΜΑ, ἀναβαίνουσιν" ἀναβαίνουσι δ᾽ σοπίεῖο ἡδονῆς Ρ 4 ἀοράτων Α (ΜΝ 
ονδηϊ 8), τὰ πα χαὶ δά. ΘΕΠΡ δ᾽ σώματι Ϊ, 6 ἐργαζόμενος ἢ 

8 δὲ ΟἩ!Π, οἱ, Εὶ ἑαυτῶν ΜΑΡΣ; οἵη, οδῖθτ 9. τέξεται Δ(Ε; τέξετε ΠΡ, 

τετάξεται πάντα] γεννήματα οοηΐϊ. δἴδηρ. Ροβὶ πάντα δα, τὰ ΗἸΡ 

10 γενεὰν οῃ. ΜΑ 12 δὲ ΘΕῊΡ ἐχάστων ΠΡ 18 μὲν οἵη. 
ΘΕῊΡ 14. ρμοβὲ διὰ δἀά. τοῦ ΕἸ, 16 ἐστίν Εὶ βούλετ᾽ ΘῊΡ 
18 διαυγεστάτω ΟΠΕῊΡ οἵα βογίρδὶ:; οἷα οοσά, 19. ποιχύλα, οὐ {ποιχιλίᾳ) 
οοπὶ. Μδῃρ. 19, 20 πολυμόρφου καὶ πολυτρόπου 8εγίρϑ5ί: πολυμόρφω καὶ πολυ- 
τρόπω Μ, πολυτρόπω Α, πολυμόρφω χαὶ ποιχίλω καὶ πολυτρόπω ΠΕῊΡ 
21 χρησάμενα ΘΙΕῊ 3, χρησάμενος ΠῚΡ 21, 32 ἐχχεχολαμμένα (ἰ 
2 δοχίμως ἡ Ροβὶ δὲ αὐὰ, δοχίμοις, Βο ΤΌΓΒῸΒ 46]. ΗΡ 2, 349} ὧν 
αἀϊδιότητες ΠΕῊΡ 

βθῃ), 864 {Πυτὴ ΓΔΕ ΟΠ Ὁ] 6 πη, υἱγίαϊ τὶ Ρ] γηδγαπὶ αἰγογβὶ ίαίο ἐα]σοηΐθῃ. αἷς ]αοοῦ 
Π 4,19. 
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αἱ ἰδιότητες ἀναμιχϑεῖσαι χαὶ ἀναχραϑεῖσαι μουσιχὴν συμφωνίαν ἐργά- 

σονται. τὴν γὰρ ποιχιλτιχὴν τέχνην ἐνόμισαν μέν τινες οὕτως ἦμε- 203 

λημένον χαὶ ἀφανὲς εἶναι πρᾶγμα, ὥστε ὑφάνταις αὐτὴν ἀνέϑεσαν. 
μ] 

ἐγὼ δ᾽ οὐ μόνον αὐτήν, ἀλλὰ χαὶ τοὔνομα τέϑηπα, χαὶ μάλισθ᾽ ὅταν μ [14] μ ] ᾿ 

[4} εἰς τὰ Ἰῆς τμήματα χαὶ τὰς ἐν οὐρανῷ σφαίρας χαὶ ζῴων χαὶ φυτῶν 

διαφορὰς χαὶ τὸ παμποίχιλην ὕφασμα, τουτονὶ τὸν χύσμον, ἀπίδω. τὸν 304 

Ἰὰρ τοῦ πλέγματος παντὸς τούτου δημιουργὸν εὑρετὴν τῆς ποιχιλτιχῇς 

ἐπινοεῖν εὐθὺς ἐπιστήμης ἀναγχάζομαι, χαὶ σέβομαι μὲν τὸν εὑρόντα, 

τιμῶ δὲ τὴν εὑρεϑεῖσαν, τὸ δ᾽ ἔργον χαταπέπληγμαι, χαίτοι μηδὲ 

10 πολλοστὸν μέρος αὐτοῦ δυνηϑεὶς ἰδεῖν, ἀπὸ δὲ τοῦ φανέντος μοι μέρους, 

εἰ δὴ χαὶ πέφηνεν, ἀχριβῶς τὸ ὅλον εἰχάζων ἀναλογίας ἐλπίδι. ϑαυ- 200 

". θ0ῦ2 Μ. μάζῳ μέντοι χαὶ | τὸν σοφίας ἐραστήν, ὅτι τὴν αὐτὴν τέχνην ἐπιτετή- 

ὄξυχε, πολλὰ χαὶ διαφέροντα ἐχ διαφερόντων εἰς ταὐτὸ συνάγειν χαὶ 

συνυφαίνειν ἀξιῶν. λαβὼν γὰρ ἀπὸ μὲν τῆς παιδιχῆς γραμματιχῆς δύη 

Ιι5 τὰ πρῶτα, τό τε γράφειν χαὶ τὸ ἀναγινώσχειν, ἀπὸ δὲ τῆς τελειοτέρας 

τήν τε παρὰ ποιηταῖς ἐμπειρίαν χαὶ τὴν ἀρχαίας ἱστορίας ἀνάληψιν. 

παρὰ δὲ ἀριϑμητιχῆς χαὶ γεωμετρίας τὸ ἀνεξαπάτητον ἐν οἷς ἀναλογίας 

χαὶ λογισμῶν ἐστι χρεία, παρὰ δὲ μουσιχῆς ῥυϑμοὺς χαὶ μέτρα τά τε 

ἐναρμόνια χαὶ χρωματιχὰ χαὶ διατονιχά, συνημμένα τε αὖ χαὶ διεζευ- 

80 γμένα μέλη, παρὰ δὲ ῥητοριχῆς εὕρεσιν, φράσιν, τάξιν, οἰχονομίαν, 

μνήμην, ὑπόχρισιν, παρὰ δὲ φιλοσοφίας ὅσα τε ἐν ταύταις παραλέλειπται 

χαὶ ἄλλα ἐξ ὧν ἅπας ὁ ἀνθρώπων βίος συνέστηχεν, Ξν ἔργον εὐαν- 

ϑέστατον ἡρμόσατο, εὐμάϑειαν πολυμαϑεία μίξας. χαὶ τὸν τούτου τοῦ 900 

πλέγματος δημιουργὸν ὃ ἱερὸς λόγος Βεσελεὴλ ἐχάλεσεν (ἔχοά. 31, 285.), 

Ι χαὶ ἀνακραϑεῖσαι ὁπ|. ΜΑ ἀναχραϑεῖσαι πᾶ. 2 ἴῃ γαΐ, 3179. (ςοπὶ, Μίαηρ.): 

ἀνακριϑεῖσαι ΘΕῊΡ 2 ποιχιλτιχὴν Μδηρ,: ποιχίλην οοθα, 3. ὑφάντες ἴ,, 

ὑφήναντες Τύτη. 4 δὲ ΘΠΕῊΡ τοὔνομα] τὸν εὑρόντα οὐηὶ. Μαησ. 

μάλιστα ΟΕ ὃ {τὰς) ζῴων οοπίοϊο Ἴ πλέγματος οἴῃ. 
᾿ παντὸς οἵα, ΟΘΕΠΡ Ροβὶ δημιουργὸν αὐ. χαὶ ΗΣ 10 δὲ τοῦ] τοῦ καὶ 
Τυτγη. ΕἸ ἤδη ΘΕΉΗΡ! εἰχάζω Η3 ἀναλογίᾳ καὶ λογισμοῖς οσοηΐ, 

Μαυσ,, ἀναλογίας κανόσι οοπίοῖο 12 ἐχ διαφερόντων οἴῃ. συνάγειν αῃρ.: 
συνάγων σοὐ. Ν Ιῦ παρὰ ΜΑ: παρὰ τοῖς ΚΉΡΝ, τοῖς παρὰ αἰϊ. τὴν] 

τῆς ΕΝ 18 τῆς μουσιχῆς ΠΡ τὰ] χαὶ Ν τε οὐ. ΘΠΕῊΡΝ 

21 μνῆσιν ΗΠΡῚ 22. ἕν) εὖ ΕΡΙΝ 38 πολυμάϑειαν ΘΠΕΉΡΙΝ 

πολυμαϑείᾳ} πολυμάϑειαν Ο συμμίξας Οχοη, (]]. Νον! 142 24 πράγματος 

ΘΕΡῊΡΝ βελσεσαεὴλ (ἰ, βελσελεὴλ Εὶ 

11---250,4. Ν᾽ [0]. 1515: ϑαυμάζω --- χατεσχεύασται. 
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ὃς ἑρμηνευϑείς ἐστιν ἐν σχιὰ ϑεοῦ. τὰ 1ὰρ μιμήματα οὗτος, τὰ δὲ 

παραδείγματα ἀρχιτεχτονεῖ Μωυσῆς" διὰ τοῦϑ᾽ ὁ μὲν οἷα σχιὰς ὑπε- 

Ἰράφετο, ὃ δ᾽ οὐ σχιάς, αὐτὰς δὲ τὰς ἀρχετύπους ἐδημιούργει φύσεις. 

8017 εἰ δὴ χαὶ τὰ ἅγια ποιχιλτιχῇ τέχνῃ χατεσχεύασται χαὶ ὁ σοφὸς ποιχιλ- 

τὴς μύνος ἐν τοῖς ἱεροφαντηϑεῖσι χρησμοῖς ἀνείρηται (30.) χαὶ τὸ ὅ 

τοῦ ϑεοῦ χαλὸν ποίχιλμα, ὅδε ὁ χόσμος, ἐπιστήμῃ πανσύφῳ τετελεσιούρ- 

ἴηται, πῶς οὐχ ἄξιον ὡς ἐργαλεῖον τῆς ἐπιστήμης ἀποδέχεσθαι ποιχιλτι- 

208 χήν; ἧς ἀφίδρυμα ἱερώτατον πᾶς ὃ σοφίας οἶχος ἀγαλματοφορήσε! χαὶ 

χατ᾽ οὐρανὸν χαὶ ἐπὶ γῆς. ἀφ᾽ ἧς ποιχίλων λόγων ἰδέας ὁ ἀσχητὴς 
ἐχπονεῖ' μετὰ γὰρ τοὺς διαλεύχηυς εὐθὺς τοὺς ποιχίλους εἶδε, παιδείας 1τὺ 

809 χύμματι χαραχϑέντας. τρίτοι δ᾽ εἰσὶν οἱ σποδοειδεῖς ῥαντοί. χαίτοι 

τίς οὐχ ἂν εὖ φρονῶν εἴποι τῷ γένει χαὶ τούτους εἶναι ποιχίλους; 

ἀλλὰ γὰρ οὐχ ἔστιν αὐτῷ περὶ ϑρεμμάτων διαφορᾶς ἢ τοσαύτη σπουδή, 

210 περὶ μέντοι τῆς πρὸς χαλοχάγαϑίαν ἀγούσης ὁδοῦ. βούλεται γὰρ τὸν 

ἐπὶ ταύτην ἰόντα σποδῷ καὶ ὕδατι περιρραίνεσθαι, διότι γῆν χαὶ ὕδωρ 15 

λόγος ἔχει φυραϑέντα χαὶ μορφωϑέντα πρὸς τοῦ ἀνθρωποπλάστου εἰς 

τὸ ἡμέτερον ἀποχριϑῆναι σῶμα, οὐ χειρύχμητον, ἀλλὰ φύσεως ἔργον 

11 ἀοράτου. σοφίας οὖν ἐστιν ἀρχὴ μὴ ἐπιλανθάνεσθαι ἑαυτοῦ, τὰ δ᾽ ἐξ 

ὧν συνεχρίθη πρὸ ὀφθαλμῶν ἀεὶ λαμβάνειν: οὕτως γὰρ μεγαλαυχίαν, 

τὸ χαχῶν | ϑεομισέστατον, ἐχνίψαιτ᾽ ἄν, τίς γὰρ εἰς νοῦν βαλλόμενος, ρΡ. 688 ΝΜ. 

ὅτι τέφρα χαὶ ὕδωρ εἰσὶν αὐτῷ τῆς Ἰενέσεως αἱ ἀρχαί, φυσηϑεὶς ὑπ᾽ 91 

212 οἰήσεως μετέωρος ἀρθήσεται; διὰ τοῦτο χαὶ τοὺς μέλλοντας ἱερουργεῖν 

περιρραίνεσθαι τοῖς λεχϑεῖσιν ἐδιχαίωσεν, οὐδένα ϑυσιῶν ἄξιον νομίσας, 

1 ϑεοῦ] ποιῶν ϑεύός ΜΑ, ποιῶν ϑεοῦ σοπϊοῖο 2. ἀρχιτέκτονι ΟΕΝ, ἀρχιτέχτονος 
ΗΡ, ἀρχιτέχτων Ττη. Ρύβι Μωυσῆς αἰ, ὄνομα ΠΕῊΡΝ τοῦτ᾽ Ρ, 
τοῦτο ΘΕῊΝ 4 εἰ δὴ Α: χαὶ ἤδη ΜΩ, χαὶ εἴδη ΕΠΡΝ 4 χατεσχεύασεν 
{Π3, χατεσχεύαζεν νὶ χαὶ ὁ σοφὸς ΜΑ: ὁ δὲ σοφίας χῶρος (χώρας ΤΌτη.) ὁ σοφὸς 

(ὁ σοφὸς οἴη, Η) ΠΕῊΡ 4. ὃ ποιχιλτιστὴς μόνος Α: μόνον οοἰοτὶ 

ἐν τοῖς) ἑαυτοὺς α ἀνήρηται ΑΘΠῚΡ τὸ οὐ), ΠΕΉΡΙ ὕ ὁ ὁπ). α 

Ἵ πῶς ΜΑ; χαὶ πῶς σοιοτὶ ἐργαλεῖον Οὐἢπ: μεγαλεῖον σοαά. 8 ἧς Τατη.: οὗ 

σοσα,, Τοτί. Ἰδσὰπα 5ἰδίπσηδ οβὶ οἶχος ΜΙ ΑΘΟΝ: λόγος (ὃς αὐὰ. ΗΞ2 ΠΡ 

χαὶ] τὰ οοηΐϊ. δίδηρ. 10 διαλέχτους Α (οοτγ, ΗοΘΒΟ ἢ.) 12 οὐχ οἷν. 

ΒῊΡ! 1 τοιαύτη σοηϊ. (ὉΠ 14 ἀγούσης οὐ, ΘΕῊΡ 15 ταύτην 

τ 
ΒΟΥ 51: ταῦτα ΜΑ, ταύτη (ΕῊ, ταῦ Ρ ἰόντα ΝΜ: ὕοντα Δ, ὄντα σοιοτὶ 

περιραίνεσϑαι (ΤΕ, ἰΐοπι Ἰΐη. 32 10 τοὺς ἀνθρωποπλάστους (ἀνθρωποπλέχτους Ε) 

(ΚΉ ΡΙῚ μορφωϑέντα)] φυραθϑέντα Α (ὁοτγ, ἨοθΒΟ.) 19 συνεχράϑη ἢ 

20 χαχῶν Μ: χαχὸν σοίοτὶ τί ΤΌΓΗ. βαλόμενος ΔΑ, ἴοτί, τοοίθ 

21 εἰσὶν αὐτῶ τῆς ΜΑ; ἐστὶ 6. ἐστὶ τῆς ΕΠΡ αἱ οὐ. ΟΕ ΗΠ 2]. 39 ὑπὸ 
οἰχήσεως ἡ 29. 391,1 ϑυσιῶν --- ἀνθρωπίνην ἴῃ τὴν. Η3 
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ὃς υἢ πρότερον ἑαυτὸν ἔγνωχε χαὶ τὴν ἀνθρωπίνην οὐδένειαν χατεί- 

ληφεν, ἐξ ὧν συνεχρίϑη στοιχείων τὸ μηδενὸς ἄξιος εἶναι τεχμηράμενος. 

(31.) τὰ τρία ταῦτα σημεῖα, τὸ διάλευχον, τὸ ποιχίλον, τὸ σποδοει- 313 

δὲς ῥαντόν, περὶ μὲν τὸν ἀσχητὴν ἅτε μήπω τέλειον ἀτελῆ, περὶ δὲ 

ἃ τὸν τέλειον φαίνεται χαὶ αὐτὰ τέλεια. ὃν δὲ τρόπον, ϑεασώμεϑα" τὸν 214 

μέγαν ἀρχιερέα, ὁπότε μέλλοι τὰς νόμῳ προστεταγμένας ἐπιτελεῖν 

λειτουργίας, ὁ ἱερὸς ἐδιχαίωσε λόγος ὕδατι χαὶ τέφρα περιρραίνεσϑαι τὸ 

πρῶτον (Ἐχοά. 29, 4) εἰς ὑπόμνησιν ἑαυτοῦ --- χαὶ γὰρ ὁ σοφὸς 

᾿Αβραάμ, ὅτε ἐντευξόμενος ἧξι τῷ ϑεῷ, γῆν χαὶ σποδὸν εἶπεν ἑαυτήν 

τὸ (θη. 18, 27) ---, ἔπειτ᾽ ἐνδύεσθαι τὸν ποδήρη χιτῶνα χαὶ τὸ ποιχί- 

λὴν ὃ χέχληχεν ἐπ᾿ αὐτῷ περιστήθιον (Εχοί, 29, Ὁ), τῶν χατ᾽ οὐρα- 

νὸν φωσφύόρων ἄστρων ἀπειχόνισμα χαὶ μίμημα. δύο γάρ, ὡς ἔοιχεν, 310 

ἱερὰ ϑεοῦ, ἕν μὲν ὅδε ὃ χό ἐν ᾧ χαὶ ἀρχιερεὺς ἃ τόγονο Ξρ ὑαὶξ ἤὸξ ὃ χόσμος, ἐν ᾧ χαὶ ἀρχιερεὺς ὁ πρωτύγονος 

αὐτοῦ ϑεῖος λόγος, ἕτερον δὲ λογιχὴ Ψυχή, ἧς ἱερεὺς ὃ πρὸς ἀλήϑειαν 

ιὸ ἄνθρωπος, οὗ μίμημα αἰσθητὸν ὃ τὰς πατρίους εὐχὰς χαὶ ϑυσίας ἐπ'- 

τελῶν ἐστιν, ᾧ τὸν εἰρημένον ἐπιτέτραπται χιτῶνα ἐνδύεσθαι, τοῦ παν- 

τὸς ἀντίαιμον ὄντα οὐρανοῦ, ἵνα συνιερηουργῇ χαὶ ὁ χύσμος ἀνθρώπῳ 
᾿ - . ἊΨ, "ἢ ᾿ νν"» ᾿ ΄ ᾿ Ά 

χαὶ τῷ παντὶ ἀνϑρωπος. δύη μὲν οὖν ἤδη, τὸν τε ῥαντὸν χαὶ τὸν 210 
ἘΞ » ᾿ ν ᾽ ὉΝΌῃΩΝ δὰ μ᾽» ΚΑ ΄ Ἁ μεν ΄ δ. ποιχίλον τύπον, ἔχων ἐπιδέδειχται" τὸν δὲ τρίτον χαὶ τελειότατον, ὃς 

ϑ ὀνομάζεται διάλευχος, αὐτίχα σημανοῦμεν. ὅταν εἰς τὰ ἐσωτάτω τῶν 
ΘΒ, μ , ἤν , ᾿ » .. » - , ᾿ 

ἀγίων ὁ αὐτὸς οὗτος ἀρχιερεὺς εἰσίῃ, τὴν μὲν ποιχίλην ἐσθῆτα ἀπαμπί- 

σχεται, λινῆν δὲ ἑτέραν, βύσσου τῆς χαϑαρωτάτης πεποιημένην, ἄνα- 

λαμβάνει ([,6ν. 16, 4). ἣ δ᾽ ἐστὶ σύμβολον εὐτονίας, ἀφθαρσίας, 317 

αὐγοειδεστάτου φέγγους" ἀρραγής τε γὰρ ἢ ὀθόνη χαὶ ἐξ οὐδενὸς τῶν 

1 ἑαυτὸν ΠΕῊΡ: αὑτὸν ΛΑ, αὐτὸν Μ οὐϑένειαν Ῥ ϑ, 5. 8. ἡ 2 συνε- 

χράϑη ΗΣ ἄξιον ΘΕῊ ὃ τὰ τρία ταῦτα ΜᾺ: ταῦτα ΠΡ, ταῦτα τὰ 3 

4. ῥαντὸν] ἑαυτόν Εὶ δηΐο ἀτελῆ δὐἀ. ἑωραχότα ΟΕ ῊΡ (ξωλα χαὶ οοηϊ. Μαηρ) 

4. 8 ἀτελῆ --- τέλειον ὁπ|. ἡ ὃ μέγαν] μὲν γὰρ ΟΕΉΡ Ὁ ἥει Μ, 5.5, 
εἴη σοίοτί τι οὐ. ΗΡ ϑεῷ οἵη. ΠΠΡῚ ἑαυτῶ 10 τὸ] τὸν 
Τατη. 11 ὃ χυκλῳ εἶχεν ἐπ᾿ οοπὶ. Μαησ,, ὃ πέπηχται ἐπ᾽ σομίοῖο 

12 ἀστέρων ἡ 19 πρωτόγονος] χαὶ μόνος 5. 5, ἘΞ 1ὃ χαὶ ΜΑ(: τε χαὶ 

ΕῊΡ 16 ἱερωμένον Εὶ ἐπιγέγραπται 1, 11 ἀντιμίμημα ΠΕῊΡ 

ἵνα] ἵνα χαὶ ἡ 18 ὁ ἄνθρωπος ( εἴδη ΟΡΡΗ! τό τε Η: 
18. αἰίογυπὶ τὸν οὐ. ΘΕῊΡ 19 τύπων "9 τελεώτατον ἡ 30. διά- 

λευχον Ρ ἐσώτατα ΠΡ 2] ὁ ἀρχιερεὺς Εὶ 21. 22 ἀπαμπίσχγεται 

Μ: ἃς ἀμπίσχεται Α, ἀπαμφίσκεται ΘΕῊΡ (π 5. 5, ΡὮ 22 βύσσον 
28. ἀφϑαρσίας οὐθ. (ΠΕῊΡ, τυ καὶ αὐ, Μαηρ. 24. αὑτοειδεστάτου ρτυ5 (Κ᾽ 

ἀρραγής τε βετίρβὶ: χαϑαρά τε ΜΑΡΞ, ἀρραγεστέρα σΕΡῚ, ἀρραγέστατον ἢ οὐϑε- 
νὸς ΜΑΕ 
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ἀποϑνῃσχύόντων 1ινετα χαὶ ἔτι λαμπρότατον χαὶ φωτοειδέστατον ἔχει 
218 μὴ ἀμελῶς χαϑαρϑεῖσα χρῶμα. διὰ δὲ τούτων ἐχεῖνο αἰνίττεται, ὅτι 

τῶν ἀδόλως χαὶ χαϑαρῶς θεραπευόντων τὸ ὃν οὐδείς ἐστιν ὃς μὴ πρῶ- 

τὸν μὲν ἰσχυρογνωμοσύνῃ χέχρηται χαταφρηνήσας τῶν ἀνθρωπείων 

πραγμάτων, ἃ δελεάζοντα χηραίνει χαὶ ἀσθένειαν ἐργάζεται, 1 ἔπειτα μ.. 654 Ν. 

ἀφθαρσίας ἐφίεται Ἰελάσας ὅσα οἱ ϑνητοὶ τυφυπλαστοῦσι, τελευταῖον 6 

δὲ ἀληϑείας ἀσχίῳ φέγγει χαὶ περιαυγεῖ χαταλάμπεται, μηδὲν ἔτι 

τῶν τῆς ψευδοῦς δόξης, ἃ σχότῳ φίλα εἶναι συμβέβηχε, προσιέμενος. 

19 (38.) ὁ μὲν δὴ μέγας ἀρχιερεὺς τρισὶ ταῖς εἰρημέναις τυπωϑεὶς 

σφραγῖσι, τῇ διαλεύχῳ, τῇ ποιχίλῃ, τῇ σποδοειδεῖ ῥαντῇ, τοιοῦτος ἡμῖν ιὸ 

ἀναγεγράφθω τὸν δὲ τῆς ἀνθρωπίνης πολιτείας ἐφιέμενον, ᾿Ιωσὴφ 

ὄνομα, τῶν μὲν ἄχρων ἰδεῖν ἔστι μὴ μεταποιούμενον χαραχτήρων, μόνηυ 

290 δὲ τοῦ μέσου χαὶ ποιχῦληυ. λέγεται γὰρ ὅτι χιτῶνα ποιχίλον ἔσχεν 

(θη. 81,3), οὔτε χαϑαρσίοις περιρρανάμενος ἱεροῖς, ἀφ᾽ ὧν ἑαυτὸν 

ἂν ἔγνω τέφρας χαὶ ὕδατος συμφόρημα, οὔτε τῆς πανλεύχου χαὶ φωτο- ιό 

εἰδεστάτης ἐσθῆτος, ἀρετῆς, ψαῦσαι δυνηϑείς, ἀλλὰ τὸ τῆς πολιτείας 

ἐπαμπισχόμενος ὕφασμα παμποίχιλον, ᾧ βραχύτατον μέρος ἀληϑείας 

ἐγχαταμέμιχται, πολλαὶ δὲ καὶ μεγάλαι μοῖραι ψευδῶν εὐλόγων πιϑα- 

νῶν εἰχότων, ἐξ ὧν οἱ Αἰγύπτου πάντες ἀνέβλαστον σοφισταί, οἰωνο- 

μάντεις, ἐγγαστρίμυϑοι, τερατοσχόποι, δεινοὶ παλεῦσαι χαὶ χατεπᾷσαι 90 

92] καὶ γοητεῦσαι, ὧν τὰς ἐπιβούλους τέχνας μέγα ἔργον διεχδῦναι. διὸ χαὶ 

τὸν χιτῶνα τοῦτον εἰσάγει δίωυσῃς φυσιχῶς αἵματι πεφυρμένον (θη. 88, 

91). ἐπειδὴ πᾶς ὃ τοῦ πολιτευομένου βίος πέφυρται, πολεμῶν τε χαὶ πολε- 

μούμενος χαὶ ὑπὸ τῶν προσπιπτουσῶν ἀβουλήτων συντυχιῶν βαλλό- 

2) μενος χαὶ τηξευόμενος. ἐρεύνησον οὖν τὸν λίαν δημοτιχόν, ᾧ τὰ 55 

πόλεως πράγματα ἐφορμεῖ, μὴ χαταπλαγεὶς τοὺς ϑαυμαστιχῶς ἔχοντας 

αὐτοῦ, χαὶ πολλὰς μὲν ἐμφωλευούσας νόσους εὑρήσεις, πολλὰς δ᾽ ἐξηα- 

μένον χῆρας χαὶ βιαίως ἑκάστην τὴν ψυχὴν αὐχενίζουσαν χαὶ ἀφανῶς 

ὃ τῶν] τὸν αὶ 4. ἀνθρωπίνων (ΠΕΡ 0. ὕνητοὶ ΜΑΡΕ; τυφλοὶ σοίογὶ 

τυφοπλαστοῦσι Ε: τυφλοπλαστοῦσι σοίοτὶ 9. δηΐθ τρισὶ δαι]. τῆς ὁμολογίας ΟΕΉΗ͂Ρ, 
ἱπιθγροϊδίαη. ὃχ Ἐρίδι, δά Ηοθγαθοβ ὃ, 1 10 ποιχίλω ΠΡ. (αἱ υἱ νυἱά. 

12 εἶχεν ΘΕῊΡ 14 περιρανάμενος ΜΑΘΕ ἀφ᾽ ἐφ᾽ 1 ἂν 
ἔγνω Α΄: ἀνέγνω οδίοτὶ οὔτε] οὗ Καὶ 11 ἀληϑείας μέρος (μέϑος Ε) ΘΕῊΡ 
18 ἀλόγων ἡ 19. οἱ ΜΑ: οἱ ἀπ᾽ εοἰοτὶ σοφίας (Ἰ 19. 20 οἷς 
ὀνόματ᾽ εἰσὶν 20 παλαῖσαι (ΠΡ, παλάσαι Εὶ χατασπᾶσαι ΠΕῊΡ 
92 Μωσῆς οοὐά. περιφυρμένον (ἃ 28. πᾶς οἴῃ. (ἱ 20 δημοχοπιχὸν Α, 
δημωτικὸν 26 χαταπλαγῆς (ΕΠ 21, 8 ἐξ ὑμένων Α, ἐξημμένας σοῃϊςϊο 

ῶ8 ἐχάστην ΝΑ: ἐφ᾽ ἑκάτερα ΘΗΡ, ἑκάτερα Εὶ 
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αὐτῇ προσπαλαίουσαν χαὶ ζητοῦσαν ἀνατρέψαι χαὶ χαταβαλεῖν, ἢ τοῦ 

πλήθους τῇ προστασία δυσγεράναντος ἢ χατὰ ἀντεπίϑεσιν δυνατωτέρου 

ἀνδρός. ἔστι δὲ χαὶ ὃ φϑόνος βαρὺς χαὶ δυσαπότριπτος ἐχϑρός, ἐπι- 328 

φυόμενος ἀεὶ ταῖς λεγομέναις εὐπραγίαις, ὃν οὐ ῥάδιον ἐχφυγεῖν. 

5. (39.) τί οὖν ὡς ἐσθῆτα πολυτελῆ τὴν ἐπηνθισμένην πολιτείαν ἄνα- 224 

Ψψάμενοι γαυριῶμεν, τῷ εὐπρεπεῖ τῆς φανερᾶς ὄψεως ἀπατώμενοι, τὸ 

δ᾽ ἀφανὲς χαὶ χεχρυμμένον ἐπίβουλον χαὶ σφαλερὸν αἴσχος αὐτῆς οὐ 

χατανοοῦντες: ἀποδυσάμενοι δὴ τὸν ἀνθηρὸν τοῦτον χιτῶνα τὸν ἱερὸν 220 

ἐνδυώμεϑα ἀρετῶν ποιχύλμασιν ἐνυφασμένον" οὕτως ὰρ χαὶ τὰς ἐνέδρας 

1ιὸ ἀπηοδρασύμεϑα, ἃς ἀτεχνία χαὶ ἀνεπιστημηοσύνη χαὶ ἀπαιδευσία χαϑ᾽ 

ἡμῶν τιϑέασιν, ὧν ὁ Λάβαν ἐστὶ ϑιασώτης. ἐπειδὴ γὰρ ἐχάϑηρεν 920 

Ρ. 0ῦ5 Μ. ἡμᾶς ὃ ἱερὸς λύγος τοῖς εἰς ἀγιστείαν  εὐτρεπισϑεῖσι περιρραντηρίοις 

χαὶ τοῖς ἀπορρήτοις φιλοσοφίας ἀληϑοῦς χατεποίχιλε λόγοις ἀγαγὼν εἰς 

τὸ δοχίμιον χαὶ διασήμους χαὶ ἐπιφανεῖς χαὶ λαμπροὺς ἐποίησεν, αἰτιᾶται 

1 τὸ ἐπίβουλον ἦϑος, πρὸς τὴν τῶν λεχϑέντων ἀνηρεϑισμένον λώβην. 

φησὶ γάρ’ ξώραχα ὅσα σοι Λάβαν ποιεῖ“ ((η. 31, 12), τἀναντία 9321 

δήπουϑεν οἷς ἐδωρησάμην ἐγώ, τὸ δυσχάϑαρτον χαὶ τὸ ἀδόχιμον, 

τὸ πάντῃ σχοταῖον. ἀλλὰ 1ὰρ οὐ χρὴ κχατεπτηχέναι τὸν ἐλπίδι 

ϑείας συμμαχίας ἐφορμοῦντα, ᾧ χαὶ λέγεται" ,ἐγώ εἶμι ὁ ϑεὸς ὁ 

0 ὀφθείς σὴι ἐν τόπῳ ϑεοῦ“ (ὕδθη. 81, 13). πάγχαλόν 1ς- αὔχημα 328 

ψυχῇ, τὸ ἀξιοῦν ϑεὸν ἐπιφαίνεσθαι χαὶ ἐνομιλεῖν αὐτῇ. μὴ παρέλθῃς 

δὲ τὸ εἰρημένον, ἀλλὰ ἀχριβῶς ἐξέτασον, εἰ τῷ ὄντι δύο εἰσὶ ϑεοί" 

λέγεται Ἰὰρ ὅτι , ἐγώ εἰμι ὁ ϑεὸς ὁ ὀφθείς σοι“, οὐχ ἐν τόπῳ ἐμῷ, 

ἀλλ ἐν τόπῳ ϑεοῦ,“ ὡς ἂν ἑτέρου. τί οὖν χρὴ λέγειν; ὃ μὲν ἀλη- 399 

25 θεία ϑεὸς εἷς ἐστιν, οἱ δ᾽ ἐν χαταχρήσει λεγόμενοι πλείους. διὸ χαὶ 

ὧν ἱερὸς λόγος ἐν τῷ παρόντι τὸν μὲν ἀληϑείᾳ διὰ τοῦ ἄρϑρου μεμή- 

1 αὐτὴν ΠΕῊΡ ἀναστρέψαι Ρ ὦ κατὰ ἀντιπείϑεσιν ἡ ὃ. δυσαπό- 

τρεπτος οὐπὶ. Νίδηρ, ὃ. θ. ἐσθῆτος πολυτελοῦς τῆς ἐπηνϑισμένης πολιτείας ἀψαμε- 

ὙΟΟΥ͂ ἁψάμενοι ΘΕῊΡ Ἵ ργῖιβ χαὶ ὁπ. (ΕΡῚ, 10 ἀποδράσομεν ΜΔ 

11 τίϑησιν ΘΕῊΡ 12 ἁγιστίαν ΛΑ, ἀγιστίαν ΠΡ 12. ἀπορρήτοις οἱ ἀληϑοῦς 
οῃ, ΜΑΡΞ 14 δόχιμον Η, δοχιμεῖον σοπίςϊο 1 ῥηθέντων ΠΡ ἀνηρεϑι- 

σμένων Ο, ἀνηρεϑισμένην Ρ ἴῦ ὅσα ΜΑ:; ἅ ΘΕΠΡ ιἴ αἱξ. τὸ οἷη. ΕΠΡ 

19 ὁ ον. ΗΡ 21 ϑεῶ 22) ἀλλ᾽ ΘΕῊΡΝ τῷ ὄντι οἵη. (ΣἘῊΡΝ 
5. ὅτι οαγ. ΘΕῊΡΝ τῷ ἐμῶ ΟΕΉῊΡΝ δ᾽ γενόμενοι ΠΡ Ὁ ὁ ἱερὸς 
λόγος ΘΕΉΡΝ; Μωυσῆς ΜΑ διὰ τοῦ ἄρϑρου οἴῃ, ἃ 

21-ῶδ4.10 Ν᾽ [0]. 151ν: μὴ παρέλθῃς --- ὕπαρξιν, 24. 88. εἴ, Αὐραβιϊεϊ ᾿νοσυ οηυτι 
ἷπ Ηορί. ᾿ἰὉ. 1 δὰ ὅθι. 51,18. 
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νυχεν εἰπών" «ἐγώ εἶμι ὁ ϑεός“. τὸν δ᾽ ἐν χαταχρήσει χωρὶς ἀρὕρου 

φάσχων" ,Ἅ.0,. ὀφϑείς σοι ἐν τύπῳ“, οὐ τοῦ ϑεοῦ, ἀλλ᾿ αὐτὸ μόνον 

80 οϑεοῦ“. χαλεῖ δὲ ϑεὸν τὸν πρεσβύτατον αὐτοῦ νυνὶ λόγον, οὐ δεισι- 

δαιμηνῶν περὶ τὴν ϑέσιν τῶν ὀνομάτων, ἀλλ᾽ ἕν τέλος προτεϑειμένος, 

πραγματολογῆσαι. χαὶ γὰρ ἐν ἑτέροις σχεψάμενης, εἰ ἔστι τι τοῦ ὄντος ὃ 

ὄνομα, σαφῶς ἔγνω ὅτι χύριον μὲν οὐδέν (ἔχοϊ. 6, 3), ὃ δ᾽ ἄν εἴπῃ 

τις, χαταχρώμενος ἐρεῖ" λέγεσθαι γὰρ οὐ πέφυχεν, ἀλλὰ μόνον εἶναι 

831 τὸ ὄν. (40). μαρτυρεῖ δὲ χαὶ τὸ ϑεσπισϑὲν λόγιον τῷ πυνθανομένῳ, 

εἰ ἔστιν ὄνομα αὐτῷ, ὅτι ,ἐγώ εἰμι ὁ ὧν“ (ἔχοι. 8, 14), ἵν᾽ ὧν δυνα- 

τὸν ἀνθρώπῳ χαταλαβεῖν μἢὴ ὄντων περὶ ϑεόν, ἐπιγνῷ τὴν ὕπαρξιν. 10 

ΣῈ Σ ταῖς μὲν οὖν ἀσωμάτοις χαὶ ϑεραπευτρίσιν αὐτοῦ ψυχαῖς εἰχὸς αὐτὸν 

οἷός ἐστιν ἐπιφαίνεσθαι διαλεγόμενον ὡς φίλον φίλαις, ταῖς δὲ ἔτι ἐν 

σώματι ἀγγέλοις εἰχαζύόμενον, οὐ μεταβάλλοντα τὴν ἑαυτοῦ φύσιν --- 

ἄτρεπτος Ἰαάρ ---, ἀλλὰ δόξαν ἐντιθϑέντα ταῖς φαντασιουμέναις ἑτερή- 

μορφον, ὡς τὴν εἰχόνα οὐ μίμημα, ἀλλ᾿ αὐτὸ τὸ ἀρχέτυπον ἐχεῖνο εἶδος. 16 

233 ὑπολαμβάνειν εἶναι. παλαιὸς μὲν οὖν ἄδεται λύγος, ὅτι τὸ ϑεῖον ἀνϑρώ- 

ποῖς εἰχαζόμενον ἄλλοτε ἄλλοις περινηοστεῖ τὰς πόλεις ἐν χύχλῳ, τάς 

τε ἀδικίας χαὶ παρανομίας ἐξετάζον: χαὶ τάχα μὲν οὐχ ἀληϑῶς, παᾶν- 

234 τως δὲ λυσιτελῶς χαὶ συμφερόντως ἄδεται. ὃ δὲ λόγος σεμνότερον 

χαὶ ἁγιώτερον ταῖς περὶ τοῦ ὄντος ἐννοίαις ἀεὶ χρώμενος, ἅμα δὲ χαὶ 30 

τὸν τῶν ἀφρόνων βίον [ παιδεῦσαι γλιχόμενος ἀνθρώπῳ μὲν εἴχασεν, μ. 050 Μ. 

δ᾽ οὐ μέντοι τῶν ἐπὶ μέρους οὐδενί. πρόσωπον διὰ τοῦτο χαὶ χεῖρας χαὶ 

βάσεις χαὶ στόμα χαὶ φωνὴν ὀργάς τε χαὶ ϑυμούς. ἔτι δὲ ἀμυντήρια 

1 ροβὶ ϑεός αὐ. σου ὃ᾽ ἐν] δὲ ΘΕΙ͂ΡΝ 3. τὸν ϑεὸν Τύγη. 

λόγον οτι. Ε 4 τέλος οἴη. Ε προστεϑειμένος ΕἾΝ ὃ πραγματο- 

λογήσει ΠΡ Ὁ ἔγνων Η], ἢ ἀλλὰ] ἀλλ᾿ ἢ Π' εἶναι οπν. ΠΕ ΉΡΙ 

4. ὧν ΜΑΊΤΗ ΡΞ): ὡς ΑΞ, ὃν ΕΠΠΡΙΝ, οὐὐ. ας, ὃ νὲ] ὃ μόνον σοπίοῖο 9. 10 δυνα- 

τὸν ΜΑ: ἀδύνατον σείοτ! Ν 10 μὴ] τῶν νὰ] μόνον τῶν ὁοπίεϊο 
ὄντως Εὶ ι0.. 11] ἐπιγνῶ --α ψυχαῖς ἀἀὰ, τὴν. ΡΠ, γνῶ ---αἰχὸς Δα, τὴρ, Η 

11 ϑεραπευτίσιν 12. μυγίιβ οἷον δ᾽ ΠΡ 19. σώμασιν (ΕῊΡ 

11 τοῖς φαντασιουμένοις ΕΣ ἢ οὐ] μὴ ΠΗΡ εἴδης ἐκεῖνο ΘΡῊΡ 11 ἄλλοτε 
ἄλλοις ΜΑΡΞ: ἀλλοδαποῖς (ΠΗΡ' (Ηοπ.), ἀλλοδαπεῖς Ε περιενόστει σοὶ. Μηρ, 

18 εὐδιχίας Ε 19. ὁ δὲ λόγος ΠΡῊΡ: Μωυσῆς δὲ ΜΑ, ὁ δὲ ἱερὸς λόγος 'νθὴηδ 
οοηΐ. ίαηρ. 21] τὸν τῶν ἁ: τὸν ΜΦΉΡ, τῶν ΟἿ᾽ 

10 Ἡοπ. Οἀ. ρ, 488---487. 22. 85. ΟἼοπι. ΑἸοχ. βίγοιῃ. Κ᾽ 60 μν. 81 Ρ: διὸ 
χαὶ γεῖρας καὶ πόδας καὶ στόμα χαὶ ὀφθαλμοὺς καὶ εἰσόδους χαὶ ἐξόδους χαὶ ὀργὰς καὶ ἀπει- 

λὰς μὴ πάϑη ϑεοῦ τις ὑπολάβῃ παρὰ “Εβραίοις λέγεσθαι... εἴ, νοὶ], ΠῚ δά ρ. 1,5, 
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ὅπλα χαὶ εἰσόδους μέντοι χαὶ ἐξόδους χαὶ τὰς ἄνω χαὶ χάτω χαὶ παν- 

ταχῇ χινήσεις περιέϑηχεν, οὐ πρὸς ἀλήϑειαν τὸ χεφάλαιον τοῦτο τῶν 

λόγων ἀναφέρων, ἀλλὰ πρὸς τὸ λυσιτελὲς τῶν μανθανόντων. εἰσὶ γάρ 390 

τινες ἀμβλεῖς πάνυ τὰς φύσεις, ὡς μὴ δύνασθαι ϑεὸν ἄνευ σώματος 

ὅ ἐπινοῆσαι τὸ παράπαν" οὃς ἀμήχανον ἑτέρως ἢ τρύπον τοῦτον νηυϑετεῖν 

λέγοντας, ὅτι ὡς ἄνθρωπος ὁ ϑεὸς ἀφιχνεῖται χαὶ ἐξαναχωρεῖ χαὶ 

χάτεισι χαὶ ἀνέρχεται χαὶ φωνῇ χρῆται χαὶ τοῖς ἁἀμαρτανομένοις δυσχεραίνει 

χαὶ ἀπαραιτήτως πρὸς τὰς ὀργὰς ἔχει χαὶ βέλη μέντοι χαὶ ξίφη χαὶ 

τὰ ἄλλα ὅσα πρὸς τιμωρίας ὄργανα ἐπιτήδεια χατὰ τῶν ἀδίχων προευ- 

10 τρέπισται. ἀγαπητὸν γάρ, ἐὰν τῷ διὰ τούτων ἐπιχρεμασϑέντι φόβῳ 3231 

σωφρονισϑῆναι δυνηϑῶσι. χαὶ σχεδὸν δύο εἰσὶν αὖται μόναι αἱ τῆς 

νομοθεσίας πάσης ὁδοί, μία μὲν ἢ πρὸς τὸ ἀληϑὲς ἀπονεύουσα, δι᾿ ἧς 

χατασχευάζεται οὐχ ὡς ἄνθρωπος ὃ ϑεύός“ (Νυμ. 28,19), ἑτέρα δὲ 

ἢ πρὸς τὰς τῶν νωϑεστέρων δόξας, ἐφ᾽ ὧν λέγεται’ ,,παιδεύσει σε 
15 χύριος ὁ ϑεὸς, ὡς εἴ τις παιδεύσειεν ἄνϑρωπος τὸν υἱὸν αὐτοῦ“ (1)οπῖ. 8,2). 

(41). τί οὖν ἔτι θαυμάζομεν, εἰ ἀγγέλοις, ὁπότε χαὶ ἀνθρώποις ἕνεχα 358 

τῆς τῶν δεομένων ἐπιχουρίας ἀπειχαάζεται; ὥσϑ᾽ ὅταν φῇ ἐγώ εἰμι 

ἃ ϑεὸς ὃ ὀφϑείς σοι ἐν τόπῳ ϑεοῦ“ (θη. 31,13), τότε νόησον, ὅτι 

τὸν ἀγγέλου τόπον ἐπέσχεν ὅσα τῷ δοχεῖν, οὐ μεταβάλλων, πρὸς τὴν 

Ἃ) τοῦ μήπω δυναμένου τὸν ἀληϑῆῇ ϑεὸν ἰδεῖν ὠφέλειαν. χαϑάπερ γὰρ 339 

τὴν ἀνθϑήλιον αὐγὴν ὡς ἥλιον οἱ μὴ δυνάμενοι τὸν ἥλιον αὐτὸν ἰδεῖν 

ὁρῶσι χαὶ τὰς περὶ σελήνην ἅλως ὡς αὐτὴν ἐχείνην, οὕτως χαὶ τὴν 

Ι ὅπλα ΜΑ: ἔργα ςοἰοτὶ Ι, 3 πανταχοῦ ΠΡ ὥ, 8. τοῦ λόγου οοηΐ. 
Μδηκ, ὥ, 4 εἰσι γάρ τινες ΜΑ: ἤδει γάρ τινες οοίογὶ ὃ ἢ τῷ τρόπω 

τούτω ΕῊΡ νουϑετεῖ ἡ 8 τὰς οἵη. (ἘΠ ῊΡ 9 τὰ οὐ, ΘΕΉΡ 

9. 10 προηυτρέπισται ΠΡ 0 ἂν ΜᾺ 11 μόναι αἱ ΜΔ: μόναι ΟΕ Ὴ, οἴπ. Ρ 
12 ἁπάσης ἪΡ ἐπινεύουσα Μᾶησ, ὁχ θχοπ. (1. Νον. 140 14 τῶν οτι. 

ΘΕῊΡ ἐφ᾽ ΜΑΡ᾿: ἀφ᾽ σοίοτὶ, ἀφ᾽ ἧς εοηΐ, αηγ., ἐφ᾽ ἧς σοπίοῖο 15. παιδεῦσαι 

ΟΕ, παιδεύσει ΗΡ 16 ἔτι ον. Ν θαυμάζομεν ἔτι ἰτάπδρ. 1 εἰ οἵη. ἃ 

117 ὥστε (ΣΕῊΡΝ ὅτε ἂν ΠΡ φησὶν ΡΣ 18 τότε νόησον ΜΑ: 

τοῦτ᾽ ἐννοητέον ΠΕΉΡΝ, τότε νοητέον ὁοῃίοίο 19. οὐ 560], Μδηρ, μετα- 
βαλών ΠΕῊΡΝ 20 μηδέπω ἡ 2 ὅλως ὡς Μδηρ.: ἄλλως ὡς Μ, ἀλλ᾽ 

ὡς Α (ῳ ἴῃ γαβ8.). ἀλλοιώσεις ἃ, ἀλλοιώσεις ὡς Η, ἅλως (λ ἴῃ τᾶβ. ΕἾ ἄλλοι ὡς Ε,, ἀλ- 

λοίως ΗἸΡ, χαὶ ἀλλοίως Ν 

11 3η4ᾳ. οἵ, νο]. ΠῚ αὐ ρ. 68,14. οἱ Οτῖρ. Ποιηΐ]. ἴῃ ἴότο. ΧΥΠῚ 6. ῥ. 341 (. ΚΙοβίθυ- 

δῆ, Ατοδὶν (γ᾽ ἴθ Αὐβραῦθ ἀογ ἃ τ γθα ΟΠ ΓΙ Β Ποιὰ ΒΟ ΓΙ ἰβί θοῦ ΓΘ ρ, 94, 99). 

Ι6--Σφὐῦ, 21 Ν (0]. 102τ: τί οὖν --- ἀπαλειφϑῆναι, 
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240 τοῦ ϑεοῦ εἰχόνα, τὸν ἄγγελον αὐτοῦ λόγον, ὡς αὐτὸν χατανοοῦσιν. οὐχ 

δρᾷς τὴν ἐγχύχλιον παιδείαν Ἄγαρ, ὅτι τῷ ἀγγέλῳ φησί. οσὺ ὁ ϑεὸς 

ὁ ἐπιὸών με΄ (6 6η. 16, 13); οὐ γὰρ ἦν ἱκανὴ τὸ πρεσβύτατον ἰδεῖν 
ν ᾽ - - " } , Η ΄ - “ , 

αἴτιον, γένος οὖσα τῶν ἀπ᾽ Αἰγύπτου. νυνὶ δὲ ὃ νοῦς ἄρχεται βελτιού- 
ςν μενης τὸν ἡγεμόνα πασῶν τῶν τοιούτων δυνάμεων φαντασιοῦσϑαι. 

341 διὸ χαὶ αὐτός φησιν. ἐγώ εἶμι ὃ ϑεός“, οὗ τὴν εἰχύνα ὡς ἐμὲ πρόύ- 

πτερὸν ἐθεάσω χαὶ στήλην ἐπίγραμμα ἐγχολάψας ἱερώτατον ἀνέϑηχας 

(ἄφθῃ. 31. 13). τὸ δὲ ἐπίγραμμα ἐμήνυεν, ὅτι μόνος ἕστηχα ἐγὼ 

(Εχοά. 11,0) χαὶ τὴν τῶν πάντων φύσιν ἱδρυσάμην, τὴν ἀταξίαν͵ χαὶ 

ἀχοσμίαν εἰς χύσμον χαὶ τάξιν ἀγαγὼν χαὶ τὸ πᾶν ἐπερείσας, ἵνα στηριχϑῇ 10 

2423 βεβαίως τῷ χραταιῷ χαὶ ὑπάρχῳ μοὺ [ λόγῳ. (42). στήλη γὰρ τριῶν μ. θ01 Μ. 

πραγμάτων σύμβολον, στάσεως ἀναϑέσεως ἐπιγράμματος. ἢ υὲν οὖν 

στάσις χαὶ τὸ ἐπίγραμμα δεδήλωται, ἥ δὲ ἀνάϑεσις ἀναγχαία μηνυ- 

243. ϑῆναι' πᾶς ὁ οὐρανὸς χαὶ ὃ χύσμος ἀνάϑημα ϑεοῦ τοῦ πεποιηχότος 

τὸ ἀνάϑημα" καὶ ὅσαι μέντοι χοσμοπολίτιδες ψυχαὶ χαὶ θεοφιλεῖς, ξαυ- 15 

τὰς ἀνιεροῦσιν ὑπὸ μηδενὸς ἀντισπώμεναι ϑνητοῦ, χαϑαγιάζουσαι δὲ 

944 χαὶ χαλλιεροῦσαι τὸν ἑαυτῶν ἄφϑαρτον βίον οὐδέποτε χάμνουσι. μάταιος 

δ᾽ ὅστις μὴ ϑεῷ στήλην ἀνατίθησιν, ἀλλ᾽ ξαυτῷ, τὰ γενέσεως ἱστὰς 

τῆς πάντῃ σαλευομένης καὶ ἐπιραμμάτων χαὶ ἐπαίνων ἀξιῶν, ἃ ψόγου 

χαὶ χατηγορίας μεστὰ ὄντα χαλὴν ἣν ἢ μὴ γραφῆναι τὸ παράπαν ἢ 530 

45) γραφέντα εὐθὺς ἀπαλειφϑῆναι. διὸ χαί φησιν ἄντιχρυς ὁ ἱερὸς λόγος " ,οὐ 

στήσεις σεαυτῷ στήλην“ (Πευΐ. 10, 22): ἔστηχε γὰρ τῶν ἀνθρωπίνων 

940 πρὸς ἀλήϑειαν οὐδέν, χἂν διαρραγῶσί τινες ψευδόμενοι. ἀλλὰ γὰρ οὐχ 

οἴονται μόνον παγίως ἐρηρεῖσϑαι, ἀλλὰ χαὶ τιμῶν ἄξιοι χαὶ ἐπιγραμμάτων 

εἶναι, τοῦ μύνου τιμῆς ἀξίου χαὶ ἑστῶτος ὄντως ἐπιλελησμένοι, 25 

Ι τοῦ οπ.. ΜΝ αὐτὸν} αὐτοῦ ΕἸΗΡΝ 2 φησὶν Η͂ 4 ἀπ᾽ ἐπ᾿ Εὶ 
4. ὃ βελτιοῦσϑαι ΘΠΕῊΡΝ ὃ τοιούτων οὐ. ΠΕῊΡΝ φαντασιούμενος 
ΘΕΗΡΝ 6 ὁ] κύριος ὁ ΠΡ οὗ ὁπι. α 0. Τ πρότερον ὡς ἐμὲ ΘΕΗ͂ΡΝ 

9 τὴν ὁ. Ν τῶν οπι. ΠΕΡῊΡ 10 τάξιν χαὶ κόσμον ΠΕῊΡΝ 
10 ὑπερείσας Μαῦρσ., 508 οἵ, ὶ 158 18 ἀναγκαῖον ΜΑ, ἀὰο βογνδίο [οτί. 

Ἰοβ. τὴν δὲ ἀνάϑεσιν 14 πᾶς ὁ ΜΑ: πᾶσιν. ὁ γὰρ οοἴοτί Ν Αἰ θσιι 
ὁ οἴῃ. Υ͂ ἀνάϑεμα ΟἿΌΝ 1 ἀνάϑεμα ΘΕΉΡΝ, τὸ ἀνάϑημα 860}. Μίδῃρ. 
1Ὁ ἀναιροῦσιν Α(Υ χαϑαγίζουσαι δηρς. 11 χαλλιεροῦσαι Μ: καϑιεροῦσαι Α 

((οτῖ. τϑοίθ), καλλιεργοῦσαι ΠΕῊΡΝ αὐτῶν Μ, αὐτὸν Δ, αὐτῶν σοπίοῖϊο 

18 δὲ ΠΕῊΡ ἱστὰς ΜΗ: εἰς τὰς ΕῊΉΤΡΝ, τὰς ἡ 19 ἃ] τὰ ἃ 

21 ἀπαλιφῆναι φησιν ἄντιχρυς ὁ ἱερὸς λόγος ΠΕῊΡ: Μωυσῆς φησιν ἄντιχρυς 
ΜΑ 22 στήσης ἃ ἀνθρωπίνων βογίρθὶ: ἀνθρώπων οοὐά,, ἀνθρωπείων 

οὐπὶ. ΜαηΡ. 209 χἂἄν] χαὶ ἃ 23, 234. οὐχ οἴονται γὰρ (οι, ἀλλὰ) ἡ 
25 μόνον Υ τῆς τιμῆς Ε ὄντος Ν ἐπιλελησμένος Ρ 
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ἀποχλίναντας γὰρ αὐτοὺς χαὶ ἐχτραπομένους τὴν ἐπ᾽ ἀρετὴν ἄγουσαν δδὸν 

ἔτι μᾶλλον ἐξέτρεψεν αἴσϑησις, ἢ σύμφυτος αὐτῶν γυνή, χαὶ ἠνάγχασεν 

ἐξοχεῖλαι. τοιγάρτοι περιχαταχϑεῖσα ὡς ναῦς ἢ ὅλη ψυχὴ τρόπον 347 

στήλης ἀνετέϑη. τὴν γὰρ Λὼτ γυναῖχα ἐπιστραφεῖσαν εἰς τοὐπίσω 

5. φασὶν οἱ χρησμοὶ γενέσθαι στήλην ἁλός (θη. 19, 26), εἰκότως γε χαὶ 

προσηχόντως" εἰ γάρ τις μὴ τὰ πρόσω, τὰ ϑέας χαὶ ἀχοῆς ἄξια, διορᾷ 348 

- ταῦτα δ᾽ εἰσὶν ἀρεταὶ χαὶ τὰ χατὰ ἀρετὰς ἔργα ---, περιβλέπεται 

δὲ τὰ ὀπίσω χαὶ τὰ νώτια, χωφὴν δόξαν χαὶ τυφλὸν πλοῦτον χαὶ ἀναί- 

σϑητον εὐσαρχίαν καὶ νοῦ χενὴν εὐμορφίαν χαὶ ὅσα συγγενῆ τούτοις 
10 μεταδιώχων, ἄψυχος ἀναχείσεται στήλη περὶ ἑαυτὴν χαταρρυεῖσα" οἵ 

Ἰὰρ ἅλες οὐ βέβαιον. 

(43.) Παγχάλως οὖν ὃ ἀσχητὴς μελέτῃ συνεχεῖ μαϑών, ὅτι 349 

Ἰένεσις χινητὸν ἐξ ἑαυτῆς, τὸ δὲ ἀγένητον ἄτρεπτόν τε χαὶ ἀχίνητον, 

ἀνίστησι τῷ ϑεῷ στήλην καὶ ἀναστήσας ἀλείφει" λέγεται γάρ᾽ ,,Χἤλει- 

ι Ψψάς μοι στήλην“ (θη. 31,18). ἀλλὰ μὴ νομίσῃς ἐλαίῳ λίθον ἀλεί- 250 

φεσϑαι, ἀλλὰ τὸ περὶ τοῦ μόνον ἕσταναι τὸν ϑεὸν ἐν ψυχῇ δύγμα 

γυμνάζεσθαι χαὶ συνασχεῖσϑαι πρὸς ἀλειπτιχῆς ἐπιστήμης, οὐχ ἧ τὰ 

σώματα πιαίνεται, ἀλλ᾽ δφ᾽ ἧς διάνοια ἰσχὺν χτᾶται χαὶ ῥώμην ἀναντ- 

αγώνιστον. φίλαϑλος γὰρ χαὶ φιλογυμναστὴς ὃ πρὸς τὴν τῶν χαλῶν 35] 

». θῶ8 Ν. ἐπιτηδευμάτων ὡρμημένος [ ϑήραν: ὥστ᾽ εἰκότως τὴν ἀδελφὴν ἰατριχῆς 

1 ἀποκλίνοντας (80 ἀποχλίναντας οἰΐδηι ΕἾ οἱ ἐχτρεπομένους ΘΠΕῊΡ τῆς ἐπ᾿ ἀρε- 

τὴν ἀγούσης ὁδοῦ οοπὶ, Μδηρ. 2 ἐξέθρεψεν ΕῊΡ αὐτῶν Τυτη.: αὐτῶ 

οοὐα. Ροβί ἠνάγχασεν δή, αὐτὸν Κὶ ὃ. ἐξοχεῖλαι Α: ἐξωκχεῖλαι οοίοτὶ 
8. 4. τοιγάρτοι --- ἀνετέϑη οπι. α ὃ περιχατασχεϑεῖσα ΠΡῚ παραχατασχεϑεῖσα Ε', περι- 
χαταγεῖσα οσοπίεἷο 4. ροβὶ γυναῖχα δά, χαὶ Τ ΓΗ, τὰ ὀπίσω Εὶ 

ὃ ἁλῶν ΟΕῊΡ γε ΜΑ: δὲ οοίοτὶ 6 πρόσω τὰ ΜΟΕ;: πρόσωπα Δ, πρόσω 
ΗΡ Ἴ δέ εἰσιν ΘΕῊΡ τὰ οἵη. καὶ χατὰ ἀρετὰς Μ: ἀρετῆς ΛΑ, χατὰ 

τὰς ἀρετὰς σοίοτὶ 8 νότια ἩΡ, νῶτα ἡ 9. χαὶ νοῦ χενὴν] χινουμένην ΝᾺ 
τούτοισι Ρ, τούτου Η 10 στήλη οπ;. "αὶ αὑτὴν ΜΑ, αὑτὴν σοπίοϊο 

χαταρρέουσα (ΣΕῊΡ 11 βέβαια Εὶ 12 συνεχῆ ΟΡ 18 αὐτῆς ΜΑ, 
αὑτῆς οοπίοῖο δὲ οτη. ΤΌΓΗ. ἀγέννητον ΘΕῊΡ ἄτρεπτόν οἴη. 
ΕῊΡ 10 τὸ Μ: οἵο. οοἰοτὶ μόνου Ρ 18. 11 δόγμα γυμνάζεσθαι Μαηρ.: 
δόγμα παραγυμνάζεσθαι ΜΆ, παρὰ δόξαν (παράδοξα ἘΡῚ) γυμνάζεσθαι οσοἰεγὶ. παρὰ νἱάδίῃγ 
αἀϊττοσταροΐα νοοὶβ περὶ (Ἰἰ. 16) 11 συνασχεῖσϑαι ΜᾺ : προσασχεῖσϑαι οοίογὶ, ἰππὶ 
συμβαίνει δὰ. α οὐχ ἡ] οὐχὶ Α 17. 18 οὐχ ἡ --- ἀλλ οὦ. Ε 
ἢ πιαίνεται σώματα (ΟΡ 18 ἡ διάνοια ΕῚΠΡ 18. 19 ἀνταγώνιστον ἃ 

19 φιλογύμναστος ΠΕῊΡ 920 ὥστε ΘΕῊΡ 

4 οἵ, δὰ μ. 136,1. 

Ῥμουῖα ὀμόσαι νο], ΠῚ. 11 
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τέχνης ἀλειπτιχὴν ἐχπονήσας, πάντας τοὺς περὶ ἀρετῆς χαὶ εὐσεβείας 

ἀλείψας χαὶ συγχροτήσας λόγους, ἀνάϑημα χάλλιστον χαὶ ἐχυρώτατον 

252 ἀναϑήσει ϑεῷ. διὸ χαὶ μετὰ τὴν τῆς στήλης ἀνάϑεσίν φησιν, ὅτι «ηὔξω 

μοι εὐχήν“ (1014.). εὐχὴ δέ ἐστι χυρίως εἰπεῖν ἀνάϑεσις, ὁπότε μὴ 
μόνον τὰ ξαυτοῦ χτήματα, ἀλλὰ χαὶ τὸν χεχτημένον ἑαυτὸν ἀποδιδοὺς ὅ 

διδόναι λέγεται ϑεῷ δῶρον. ,ἅγιος“ γάρ φησιν , ἐστὶν ὃ τρέφων χύμην 

τρίχα χεφαλῆς““ (Νυμι. θ, 5) εὐξάμενος: εἰ δὲ ἅγιος, ἀνάθημα πάντως, 

δδ4 μηδενὸς ἔτ᾽ ἀνιέρου χαὶ βεβήλου προσαπτόμενος. ἐγγυᾶται δέ μου 

τὸν λόγον ἢ προφῆτις χαὶ προφητοτόχος Αννα, ἧς μεταληφϑὲν τοὔνομα 

χαλεῖται χάρις. τὸν γὰρ υἱὸν διδόναι φησὶ τῷ ἁγίῳ δῶρον Σαμουήλ 10 

([ Βορ. 1, 28), οὐχ ἄνθρωπον μᾶλλον, ἀλλὰ τρόπον ἐνθουσιῶντα χαὶ 

χατεχύμενον ἐχ μανίας ϑεοφορήτουι Σαμουὴλ δὲ ἑρμηνεύεται τετα- 

ϑδῦ γμένος ϑεῷ. τί οὖν ἔτι, ψυχή, ματαιάζεις χαὶ χενὰ πονεῖς, ἀλλ᾽ οὐ 

φοιτᾷς πρὸς τὸν ἀσχητήν, τὰ χατὰ τοῦ πάϑους χαὶ τῆς χενῇς δόξης 

ἀναλαβεῖν ὅπλα χαὶ παλαίσματα μαϑησομένη; τάχα γὰρ μαϑοῦσα ἀγελαρ- 16 

χήσεις, οὐχ ἀσήμου χαὶ ἀλόγου χαὶ ἀναγώγου, δοχίμου δὲ χαὶ λογιχῆς 

0 χαὶ ποιχίλης ἀγέλης: ἧς εἰ γένοιο ἥγεμών, τὸ μὲν οἰχτρὸν ἀνϑρώπων 

γένος ὀλοφυρῇ, τὸ δὲ θεῖον οὐ παύσῃ προστρεπομένη, τὸν δὲ ϑεὸν οὐχ 

ἐπιλείψεις εὐδαιμονίζουσα, ἀλλὰ χαὶ ὕμνους ἱεροπρεπεῖς στήλαις ἐγχαρά- 

ξεις, ἵνα μὴ μόνον λέγῃς εὐτρόχως, ἀλλὰ χαὶ ἄδῃς μουσιχῶς τὰς τοῦ 30 

ὄντος ἀρετάς. οὕτως γὰρ δυνήσῃ χαὶ εἰς τὸν πατρῷον οἶχον ἐπανελ- 

ϑεῖν, τὴν ἐπὶ τῆς ξένης μαχρὰν χαὶ ἀνήνυτον ζάλην ἐχφυγοῦσα. 

20: 

2 ἐχυρώτατον ΜΗΡ: ὀχυρώτατον ΑΕ, ἰσχυρώτατον (ἐ 8. ἀναϑήσει ΜΑ: ἀνατίθησι 
οοἰοτί, τίϑησι Υ τῷ ϑεῶ (ἢ 3. 4. εὔξομαι εὐχήν ΤΌτΓΩ. ὃ εὔξω 

ΘσΕΡ(Η}) ᾧ αὐτοῦ ΘΕῊΡ, τὰ τις δἀἀυπὶ τὸν οἵῃ. Ε 5. 6 ἀποδιδόναι 

διδοὺς Ρ 0 δῶρον ϑεῶ ΗΡ ἐστὶν ΟΕ ΠΡ: ἐστὲ Μωυσῆς ΜΑ ἴ ὑ 
εὐξάμενος ἈΕῊΡ ὃ ἅγιος Ε ἀνάϑεμα ΘΕῊΡ 8 ἔτι ΕῊΡ, ἐστὶν ἃ 

ἀνιαροῦ ΠΡ μοι ΗΡ 9 ἡ οὦ. ΜᾺ 11 οὐχ] οὐχ ἂν Η(Ρἢ μᾶλλον, 

ἀλλὰ Α: μάλα ἀλλὰ Μ, μᾶλλον ἀλλ᾽ ἢ οοίοτί, μᾶλλον ἢ ΡΘΓ οἸγογθη Μαηρ. 

12 δ᾽ ΟἿ], γὰρ σοπϊοῖο 12 χενοπονεῖς ΠΕΡ 1 ἀναλαβοῦσα ν ϑησο- 
μένη "ἃ 11 ποιχίλης ΜΑ: ποιχίλης καὶ χαλῆς ΘΟΕ, χαλῆς ΗΡ ἀγέλης οἵα. Ο 

εἰ οα, ΟΕ ΠΡ γένη ὁ ἡγεμών 18 ὀλοφυρῇ γένος ΠΕῊΡ πρόστρε- 

πομένη 50Υρ51]: προτρεπομένη οοὐά,, προτρεψομένη 1,5} (δι. 979) 19 στήλας ΘΕῊΡ 
20 εὐστόχως ἡ 22 ζάλην ΜΑ: ἀλητείαν (ΟΗΣ, ἀλήθειαν ΕΠῚΡ φίλωνος περὶ 

τοῦ ϑεοπέμπτους τοὺς ὀνείρους εἶναι 5 ϑου 01 
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Φύλωνος --- ὀνείρους ἃ 

ΦΙΛΩΝΟΣ 

ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΘΕΟΠΕΜΗΤΟΥ͂Σ ΕἸΙΝΑΙ 

ΤΟΥ͂Σ ΟΝΕΙΡΟΥ͂Σ 

(1) Τὸ τρίτον εἶδος τῶν ϑεοπέμπτων ὀνείρων ἀναγράφοντες 

εἰχότως ἄν ἐπίμαχον Μωυσῆν χαλοῖμεν, ἵν᾽, ὡς ἔμαϑεν οὐχ εἰδώς, 

ἀγνοοῦντας χαὶ ἡμᾶς ἀναδιδάξῃ περὶ τῶν σημείων, ἕχαστον αὐγάζων. 

συνίσταται δὲ τὸ τρίτον εἶδος, ὁπόταν ἐν τοῖς ὕπνοις ἐξ ἑαυτῆς ἢ ψυχὴ 

χινουμένη χαὶ ἀναδονοῦσα ἑαυτὴν χορυβαντιᾷ χαὶ ἐνθουσιῶσα δυνάμει 

προγνωστιχῇ τὰ μέλλοντα ϑεσπίζῃ. τὸ μὲν γὰρ πρῶτον ἦν ἄρχοντος 

τῆς χινήσεως ϑεοῦ χαὶ ὑπηχοῦντος ἀοράτως τὰ ἡμῖν μὲν ἄδηλα, γνώ- 

ρίμα δὲ ἑαυτῷ" τὸ δὲ δεύτερον τῆς ἡμετέρας διανοίας τῇ τῶν ὅλων 

συγχινουμένης ψυχῇ χαὶ ϑεοφορήτου μανίας ἀναπιμπλαμένης, ἧ ϑέμις 

πολλὰ τῶν ἀποβησομένων προαγορεύειν. διὸ ὃ ἱεροφάντης τὰς μὲν 

χατὰ τὸ πρῶτον σημαινόμενον φαντασίας τρανῶς πάνυ χαὶ ἀριδήλως 

ἐμήνυσεν, ἅτε τοῦ ϑεοῦ χρησμοῖς σαφέσιν ἐοιχότα διὰ τῶν ὀνείρων 

ὑποβάλλοντος, τὰς δὲ χατὰ τὸ δεύτερον οὔτε σφύδρα τηλαυγῶς οὔτε 

σκοτίως ἄγαν ὧν ὑπόδειγμα ἢ ἐπὶ τῆς οὐρανοῦ χλίμαχος φανεῖσα ὄψις. 

αὕτη γὰρ αἰνιγματώδης μὲν ἦν, τὸ δὲ αἴνιγμα οὐ λίαν τοῖς ὀξὺ χαϑορᾶν 

δυναμένοις ἀπεχρύπτετο. αἱ δὲ χατὰ τὸ τρίτον εἶδος φαντασίαι μᾶλλον 

8 

2 ἀνεπίμαχον Α, ἂν σύμμαχον σοπίοϊο νοὶ ἂν ἐπὶ {τὸ ἔργον) 
σύμμαχον χαλοῖμεν Νίαπᾳ.: χαλεῖ μὲν Α, χαλοῦμεν ν 8. σημαινομένων 

σοπὶ. Μίδηρ. ὃ ἀναδινοῦσα Εἰσθίθοτ, ἀναπολοῦσα σοηϊοὶο, ἀναχλονοῦσα οοηΐ. Οὐδ 

0 ϑεσπίζῃ 5Βογὶρ58ὶ: ϑεσπίζει ἃ 9 ἡ Μαηρ. εἰ ἃ 11 σημαινόμενον δδηρ,: 
σημαινόμενος ἡ, εἶδος γινομένας σοπίοϊο 14 σχοτὶ ὡς ἡ, σχοταίως δοπίοίο 

ΒΟΙΡΒΙ: ὃν Α, οὖν ἐπὶ Νδηρ.: ὑπὸ ἃ οὐρανοῦ χλίμαχος 8οτγίρβὶ: 

οὐρανοχλίμαχος ἃ 1Ὁ αὕτη 8ογρβὶ: αὐτὴ ἃ 

- 
ων 

11" 
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τῶν προτέρων ἀδηλούμεναι διὰ τὸ βαϑὺ χαὶ χαταχορὲς ἔχειν τὸ αἴνιγμα 

ἐδεήθησαν χαὶ τῆς ὀνειροχριτιχῆς ἐπιστήμης. πάντες γοῦν οἱ χατ᾿ αὐτὸ 

ἀναγραφέντες ὄνειροι τῷ νομοθέτῃ διαχρίνονται πρὸς σοφῶν τὴν λεχϑεῖσαν 

Ι τέχνην ἀνδρῶν. τίνος οὖν εἰσιν οἵ ὄνειροι; ἢ παντί τῳ δῆλον, ὅτι οἱ ν. 600 Μ. 

τοῦ ᾿Ιωσήφ, οἱ τοῦ βασιλέως Αἰγύπτου Φαραὼ χαὶ οὗς ὅ τε ἀρχισιτο- ὃ 

Ὁ ποιὸς χαὶ ἀρχιοινοχήος εἶδον αὐτοί; πρέποι δ᾽ ἄν ἀπὸ τῶν πρώτων 

ἀεὶ τῆς διδασχαλίας ἀπάρχεσϑαι πρῶτοι δ᾽ εἰσὶν οὃς ἐθεάσατο ᾿Ιωσήφ. 

[.2.} 

ἀπὸ δυεῖν τῶν τοῦ χύσμου μερῶν, οὐρανοῦ τε χαὶ Ἰῆς, διττὰς φαντα- 

σίας λαβών: ἀπὸ μὲν γῆς τὸ περὶ τὸν ἀμητὸν ὄναρ --- τοιοῦτον δ᾽ 

ἐστίν: οὐμην ἡμᾶς δεσμεύειν δράγματα ἐν μέσῳ τῷ πεδίῳ, ἀνέστη 10 

δὲ τὸ ἐμὸν δράγμα“ (θη. 31,7), --- τὸ δὲ περὶ τὸν ζῳδιαχὸν χύχλον 

ἡ ἀρ ὥσπερ ὃ ἥλιος χαὶ ἢ σελήνη χαὶ ἕνδεχα ἀστέρες προσεχύνουν 

1 με΄ (4. 9)» διάχρισις δὲ τοῦ μὲν προτέρου μετὰ σφοδρᾶς ἐπανατά- 

σεως τοιαύτη" ,μὴ βασιλεύων βασιλεύσεις ἐφ᾽ ἡμῖν ; ἢ χυριεύων χυριεύ- 

σεις ἡμῶν“ (δ]ά. 8); τοῦ δὲ ὑστέρου ὀργὴ παλιν διχαία: ο,ἀρά γξ 15 

ἐλευσόμεϑα ἐγὼ χαὶ ἢ μήτηρ χαὶ οἱ ἀδελφοί σου προσχυνῆσαί σοι ἐπὶ 

τὴν γῆν“ (4. 10); 

8 (2.) Ταῦτα μὲν δὴ ϑεμελίων τρόπον προχαταβεβλήσϑω, τὰ δὲ ἄλλα τοῖς 

σοφῆς ἀρχιτέχτονος, ἀλληγορίας, ἑπόμενοι παραγγέλμασιν ἐποιχοδομῶμεν, 

ἑχάτερον δὴ τῶν ὀνειράτων ὀἀχριβοῦντες. ἃ δὲ χρὴ πρὸ ἀμφοτέρων 20 

ἀχοῦσαι, λεχτέον" τὴν τἀγαϑοῦ φύσιν οἱ μὲν ἔτειναν ἐπὶ πολλά, οἱ δὲ τῷ 

ἀρίστῳ προσεχλήρωσαν μόνῳ χαὶ οἱ μὲν ἐχέρασαν, οἱ δὲ χαὶ ἄχρατον 

9 εἴασαν. οἱ μὲν οὖν μόνον τὸ χαλὸν ἀγαθὸν εἰπόντες, ἀμιγῇ διαφυλάξαν- 

τες αὐτήν, ἀπένειμαν τῷ χρατίστῳ τῶν ἐν ἡμῖν, λογισμῷ, οἵ δὲ μίξαν- 

τες τρισὶν ἐφήρμοσαν, ψυχῇ, σώματι, τοῖς ἐχτός. εἰσὶ δὲ οὗτοι μὲν 25 

τῆς μαλαχωτέρας χαὶ τρυφερᾶς διαίτης, τὸν πλείω χρόνον ἐν γυναιχωνί- 

τιδι χαὶ τοῖς γυναιχωνίτιδος ἐχτεϑηλυμμένοις ἔϑεσιν ἀπ᾿ αὐτῶν σπαργά- 

νων ἀνατραφέντες" οἱ δ᾽ ἕτεροι σχληροδίαιτοι, πρὸς μὲν ἀνδρῶν χουρο- 

τροφηϑέντες, ἄνδρες δὲ χαὶ αὐτοὶ τὰ φρονήματα, τὸ συμφέρον πρὸ τοῦ 

ἡδέος ἀσπαζόμενοι χαὶ τροφαῖς ἀϑλητιχαῖς πρὸς ἰσχὺν χαὶ ῥώμην, οὐ Ὁ 

1 ἀδηλούμεναι Μαηρ.: δηλούμεναι ἃ 3. ἀναγραφέντες ἨΠοόΒ0ἢ.: ἀναγράφοντες Α 

4 τίνες ὁοπῖὶοῖϊο 5. ὅ τεῦ οὔτε α ὃ αὐτοῦ Ὀθη6 οὐπὶ. (ὉΠ ἢ 8 δυοῖν Υ [0 ἡμᾶς 
(οἷ. ξ 11, 80, 33): ὑμᾶς Α 11 τὸν] τὸ ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ" λέγει γάρ" 

Ροϑὲ χύχλον ΒΌρρΙ]οο, ἀπὸ δὲ οὐρανοῦ τὸ περὶ... . οοπί. ΜΔης, 14. 150 βασιλεύσης οἱ 
χυριεύσης Α 18 τοῖς ἃ: τῆς ν 20 δὴ Μαῃρ.: διὰ 22 (ἀμιγ) 
χαὶ ἄχρατον σοπίοῖϊο 24 τῶν Μδῃρ.: τῷ 21 ἐχτεϑηλυμμένοις Βογρ5ὶ: 

ἐχτεϑηλυμένοις ἁ, ἐχτεϑηλυσμένοις Υ ἔϑεσιν δοουπάσια Οοἰοϊοτίαιη Μαηρ,: ἔϑνε- 

σιν 28 ἐντραφέντες οὐπὶ. Μίδηρ, 
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πρὸς ἡδονήν. χρώμενοι. δυεῖν δὴ ϑιάσων ἣγεμόνας εἰσάγει Μωυσῆς, 

τοῦ μὲν Ἰενναίου τὸν αὐτομαϑῇ χαὶ αὐτοδίδαχτον Ἰσαάχ --- ἀναγράφει 

Ἱὰρ αὐτὸν (ἀπο)γγαλαχτιζόμενον (οῃ, 21, 8), ἁπαλαῖς χαὶ γαλαχτώδεσι 

νηπίαις τε χαὶ παιδιχαῖς τροφαῖς οὐ διχαιοῦντα χρῆσθαι τὸ παράπαν, 

ἀλλ᾽ εὐτόνοις χαὶ τελείαις, ἅτε ἐχ βρέφους εὖ πρὸς ἀλχὴν πεφυχότα 

χαὶ ἐπαχμάζοντα χαὶ ἀνηβῶντα ἀεί ---, τοῦ δὲ εἴχοντος χαὶ εὐενδότου 

τὸν ᾿Ιωσήφ. οὗτος γὰρ οὐχ ἀλογεῖ μὲν τῶν χατὰ ψυχὴν ἀρετῶν, προμη- 

ϑεῖται δὲ χαὶ τῆς τοῦ σώματος εὐσταϑείας, [ ἐφίεται (δὲ) χαὶ τῆς τῶν 

ἐχτὸς εὐπορίας. ἀνϑέλχεται δὲ εἰχότως πολλὰ τέλη τοῦ βίου προτεϑει- 

μένος, χαὶ ἀντισπώμενος ὑφ᾽ ἑχάστου σείεται χαὶ χλονεῖται μὴ δυνά- 

μενος στηριχϑῆναι. χαὶ γὰρ οὐδ᾽ ὥσπερ αἵ ἔνσπονδοι πόλεις εἰρήνην 

ἄγουσι α΄ ἃ ἃ χαὶ ἀντεπιτίϑενται, ὡς ἐν μέρει χρατεῖν τε χαὶ ἥττᾶσϑαι" 

πολλὴ γὰρ ἔστιν ὅτε ῥυεῖσα πρὸς πλοῦτον χαὶ δόξαν ὁρμὴ τὰς περὶ 

σῶμα χαὶ ψυχὴν φροντίδας ἐξενίχησεν, εἶτα ἀντιβιασϑεῖσα πάλιν ὑπὸ 

ἀμφοῖν ὑπὸ τῆς ἑτέρας ἐνιχήϑη. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον ἀϑρόαι καὶ αἱ 

σώματος ἡδοναὶ χαταρραγεῖσαι πάντα ἑξῆς τὰ νοητὰ ἐπέχλυσαν τε χαὶ 

ἠφάνισαν" εἶτ᾽ οὐχ εἰς μαχρὰν ἀντιπνεύσασα σοφία λάβρῳ χαὶ σφοδρῷ 

πνεύματι τό τε ῥεῦμα τῶν ἡδονῶν ἐχάλασε χαὶ συνόλως τὰς διὰ τῶν 

αἰσθήσεων ἁπάσας σπουδάς τε χαὶ φιλοτιμίας ἐπράυνε. τοιοῦτος μὲν 

ὃὴ; χύχλος εἰλεῖται περὶ τὴν πολύτροπον ψυχὴν ἀιδίου πολέμου" χαϑαι- 

ρεϑέντος γὰρ ἑνὸς ἐχϑροῦ φύεται πάντως δυνατώτερος ἕτερος, ὕδρας τῆς 

πολυχεφάλου τὸν τρόπον’ χαὶ γὰρ ἐπ᾽ ἐχείνης φασὶν ἀντὶ τῆς ἐχτμη- 

ϑείσης χεφαλῆς ἀναβλαστάνειν ἄλλην, αἰνιττόμενοι τὸ πολύμορφον χαὶ 

πολύγονον τῆς ἀϑανάτου χαχίας δυσάλωτον γένος. μηδὲν οὖν ἕν ἀπο- 

χρίνας ποτὲ πρὸς ἡ’ ἃ τῷ ᾿Ιωσήφ, ἀλλ ἴσϑι ὅτι πολυμιγοῦς καὶ 

χεχραμένης δόξης ἐστὶν εἰχών. ἐμφαίνεται γὰρ καὶ τὸ λογιχὸν ἐγχρα- 

10 

1 

12 

ι 

: 

1 δυοῖν ν δὴ (τούτων τῶν») ὁοῃΐοῖο 3 ἀπογαλαχτιζόμενον Μαηρ. (τοῦτ᾽ 
ἔστιν υἱὰ. διἰ4.): γαλαχτιζόμενον ἃ 8 εὐπαϑείας οσοπὶ. αῃρ, δὲ τ(ἰ, 

ΟΟΒἢ 10 σείεται Μαπρ.: ἵεται ἡ 11 οὐδὲ {(ταῦϑ᾽) εσοπΐ, Μδηρ, 
12 αἱ ἐπιϑυμίαι, ἀλλὰ πολεμοῦσιν ἀλλήλαις βιρρίου 19. πρὸς 5οτίρβι: περὶ ἃ 
18 ἀμφοῖν (ἢ) νοὶ] τῆς δυνατωτέρας σοῃϊοῖο 10 χαταρρυεῖσαι οὐπὶ. Νηρ. 

18 ἐχώλυσε σοπὶ, Μαηρ. 

ἀγαθῶν ααὰ. 

τούτῳ) σοῃίοίο, προσχληρωϑεὶς Νίδηρ. 20 κεχραμένης Μαηρ.: κεχρυμμένης ἡ 

γὰρ (δι᾽ αὐτοῦ) ςοῃϊοῖο 

ὃ--ο εἴ. Οὐ ροηὶβ ἰὼ θη, ΠΟΙ, ΥΠΕ1 ρ, 78, 

24 ἕν ἀποχρίνας 5οτὶρ5βὶ: ἐναποχρίνας Δ, ἰοτί, τῶν 

20 Ἰδουηᾶ 10--ὶ1 Ἰε{{. 1 ἴῃ Α ὀχβίδί, προσχλήρου μόνον (νο] 
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τείας εἶδης, ὃ τῆς ἄρρενος γενεᾶς ἐστι, χατὰ τὸν πατέρα ᾿Ιαχὼβ τυπω- 
10 ϑέν- ἐμφαίνεται χαὶ τὸ ἄλογον αἰσθήσεως, μητρῴῳ γένει τῷ χατὰ 

“Ραχὴλ ἐξειχονισϑέν: ἐμφαίνεται χαὶ τὸ τῆς σωματιχῇς ἡδονῆς σπέρμα, 

ὃ ἀρχιοινοχύων χαὶ ἀρχισιτοποιῶν χαὶ ἀρχιμαγείρων συνδιαιτήσεις ἐν- 

εσφραγισαν: ἐμφαίνεται χαὶ τὸ τῆς χενῆς δόξης, ἐφ᾽ ἣν ὡς ἐφ᾽ ἅρμα ὃ 

διὰ τὸ χοῦφον ἀναβαίνει (θη. 41, 43), φυσώμενος χαὶ μετέωρον αἰωρῶν 

ἑαυτὸν ἐπὶ χαϑαιρέσει ἰσότητος. 

1 (8.) Ὁ μὲν δὴ τοῦ ᾿Ιωσὴφ χαραχτὴρ διὰ τῶν εἰρημένων ὑπο- 

τυποῦται' τῶν δ᾽ ὀνειράτων ἑχάτερον μὲν ἀχριβωτέον, πρότερον δὲ τὸ 

περὶ τῶν δραγμάτων ἐρευνητέο. εοᾧμην“ φησίν οἡμᾶς δεσμεύειν 10 

δράγματα“ (θη. 817, 1). τὸ μὲν οὔμην“ εὐθέως ἀδηλοῦντος χαὶ 

ἐνδοιάζοντος χαὶ ἀμυδρῶς ὑπολαμβάνοντος, οὐ παγίως χαὶ τηλαυγῶς 

18 ὁρῶντος, ἀναάφϑεγμά ἐστι. τοῖς γὰρ ἐχ βαϑέος ὕπνου διανισταμένοις 

χαὶ ἔτι ὀνειρώττουσιν ἁρμόττον λέγειν οὔμην“, οὐχὶ τοῖς ἐγρηγορόσι 

19 παντελῶς καὶ τρανῶς ἐμβλέπουσιν. ἀλλ᾽ οὐχ ὁ ἀσχητὴς ᾿Ιαχὼβ ,ῴμην“ ιό 

ἐρεῖ, ἀλλ ἰδοὺ χλῖμαξ ἐστηριγμένη, ἧς ἣ χεφαλὴ | ἀφιχνεῖτο εἰς τὸν ρ. 602 Μ. 

οὐρανόν“ (θη. 38,123), χαὶ πάλιν: ,,ἡνίχα ἐνεχίσσων τὰ πρόβατα, εἶδον 

τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτὰ ἐν τῷ ὕπνῳ, χαὶ ἰδοὺ οἱ τράγοι χαὶ οἱ χριοὶ ἀνέ- 

βαινον ἐπὶ τὰ πρόβατα καὶ τὰς αἶγας, διάλευχοι χαὶ ποιχύλοι χαὶ σπο- 

20 δοειδεῖς ῥαντοί“ (θη. 31,10, 11). τῶν γὰρ τὸ χαλὸν δι᾿ ἑαυτὸ αἷρε- 30 

τὸν νομιζόντων χαὶ τὰς ἐν τοῖς ὕπνοις φαντασίας εἰλιχρινεστέρας χαὶ 

χαθϑαρωτέρας ἐξ ἀνάγχης εἶναι συμβέβηχεν, ὥσπερ χαὶ τὰς μεθ᾿ ἡμέραν 

δοχιμωτέρας πράξεις. 

δϊ (4.9) 'Αγαμαι δ᾽, ὅταν ἀχούω τοῦ διηγουμένου τὸ ὄναρ, ὅτι ὑπέ- 

λαβε δράγματα χαταδεῖν, οὐ ϑερίζειν. ἐχεῖνο μὲν ἰδιωτῶν καὶ ὕπηρε- 35 

τῶν ἔργον, τοῦτο δ᾽ ἡγεμόνων χαὶ Ἰεωργίας ἐμπειροτάτων τὸ ἐπιτή- 

92 δευμα, τὸ γὰρ δύνασθαι διαχρίνειν σχυβάλων ἀναγχαῖα χαὶ τρόφιμα μὴ 

τροφίμων χαὶ νόϑων γνήσια χαὶ ἀνωφελοῦς ῥίζης χαρπὸν ὠφελιμώ- 

τατον, αἡ ἐν οἷς ἢ γῆ βλαστάνει μᾶλλον ἢ διάνοια φύει, τελειοτάτης 

88 ἀρετῆς ἐστιν. ὁ γοῦν ἱερὸς λύγος τοὺς ὁρῶντας εἰσάγει ϑερίζοντας καί, 3) 

1 γεννεᾶς α 2 ἄλογον Μαπρ.: λογικὸν α 4. ὃ συνδιαιτάσεις ἐνεσφράγη- 

σαν ἐνέσπειραν ὁοοπὶ, Μδῃρ. ὅ καινῆς δόξης ἔφην 
ὃ αἰωρῶν Οὐμη: ἑωρῶν Α,, ἑωραχὼς Ποοβοῆ., ἠωρηχὼς ςοπὶ, δίδηρ. Ἷ (τῇῷ 

ἰσότητος σοπὶοϊο 10 ὑμᾶς ἴῃ ἡμᾶς στ, 11 ἀδημονοῦντος σοπίοϊο 

15. ὁρᾶν εοῃίεῖο ἀνάφϑεγμα βΒυβρθοίαπι 14. ἐγρηγορόσι Μδῃρ.: ἐγρηγόρσει Α 
11 ἐνέκισσον ἡ 90 αὐτὸ σοπίοίο 5 χαταδεῖν ν: χατιδεῖν ἃ μὲν (γὰρ) 

σομΐοῖο 20 (τὸ) ἔργον σοπίοὶο 29 ἢ Μαηρ,: ἡ Α, ἢ ἡ οομὶ, ἩοΘ56}.. 
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τὸ παραδοξότατον, οὐ χριϑὰς ἢ πυρούς, ἀλλὰ τὸν ϑερισμὸν αὐτὸν ἐχϑερί- 

ζοντας" λέγεται οὖν. οὅταν ϑερίζητε τὸν ϑερισμὸν ὑμῶν, οὐ συντελέσετε 

τὸ λοιπὸν τοῦ ϑερισμοῦ“ ([μον. 19, 9). βούλεται γὰρ τὸν ἀστεῖον οὐ 34 

μόνον χριτὴν εἶναι τῶν διαφερόντων, (διαχρίνοντα) καὶ διαστέλλοντα ἐξ 

ὃ ὧν γίνεταί τινα χαὶ τὰ γεννώμενα, ἀλλὰ χαὶ αὐτὸ τὸ δύνασθαι διαχρίνειν 

δοχεῖν ἀναιρεῖν, ἀμῶντα τὸν ἀμητὸν χαὶ τὴν ἰδίαν ἐπιβουλὴν ἀποτέυ- 

νοντα διὰ τὸ χαὶ πεποιθέναι χαὶ Μίωυσεϊ λέγοντι πιστεύειν, ὅτι μόνου 

τοῦ ϑεοῦ ἣ χρίσις ἐστί“ (Πουΐ. 1,17), παρ᾽ ὃν αἵ συγχρίσεις χαὶ αἵ 

διαχρίσεις τῶν ἁπάντων: ὑφ᾽ οὗ χαλὸν ὁμολογεῖν ἥττᾶσϑαι χαὶ τῆς 

10 ἀοιδίμου νίκης εὐχλεέστερον. ὅμοιόν ἐστι τῷ τὸν ϑερισμὸν ϑεοίζειν τὸ 3Ὁ 

δὶς περιτέμνειν, ὅπερ ὡς ὅτε ἐχαινούργησεν ἐξευρὼν περιτομῆς περιτο- 

μήν (ὅοη. 17,18), τὴν ,ἀγνείαν ἀφαγνίζεσθαι“ (Νυμ. θ, 3), τὴν χαάϑαρ- 

σιν τῆς ψυχῆς αὐτὴν χαϑαίρεσθαι, παραχωροῦντας τῷ ϑεῷ τὸ φαιδρύ- 

νειν χαὶ μηδέποτε νομίσαντας ἰχανηὺς εἶναι ἑαυτοὺς ἄνευ ϑείας ἐπιφρο- 

τὸ σύνης τὸν χηλίδων ἀνάμεστον ἐχνίψασθϑαι χαὶ ἀπολούσασϑαι βίον. ταύτης 30 

ἐστὶ τῆς συγγενείας χαὶ τὸ διπλοῦν σπήλαιον (θη. 23,9), αἱ διπλαῖ 

χαὶ περιμάχητοι Ἰνῶμαι, ἦ τε περὶ τοῦ γεγονότος χαὶ ἢ περὶ τοῦ πεποίη- 

χότος, αἷς ἐντρέφεται ὁ ἀστεῖος, ϑεωρῶν μὲν τὰ ἐν χύσμῳ, φιλοπευ- 

στῶν δὲ χαὶ περὶ τοῦ γεννήσαντος πατρός. ἀφ᾽ ὧν οἶμαι χαὶ τὴν ἐν 97 

0 μουσιχῇ δὶς διὰ πασῶν εὑρεϑῆναι συμφωνίαν: ἔδει γὰρ χαὶ τὸ ἔργον 

χαὶ τὸν δημιουργὸν τελειοτάταις μελῳδίαις εὐδαιμονίζεσϑαι δυσίν, οὐχὶ 

Ρ. 663 Ν. ταῖς αὐταῖς. ἐπειδὴ γὰρ τὰ ὑμνούμενα | διέφερεν, ἀναγχαῖον καὶ τὰς μελῳ- 38 

δίας χαὶ συμφωνίας διαχεχρίσϑαι, τὴν μὲν συνημμένην ἀπονέμοντας τῷ συνημ- 

μένῳ χαὶ ἐχ διαφερόντων ἀρμοσϑέντι χύσμῳ, τὴν δὲ διεζευγμένην τῷ πάσης 

25 γενέσεως διεζευγμένῳ χατὰ τὴν οὐσίαν ϑεῷ. Ἰνώμην δὲ ἀποφαίνεται πάλιν 39 

ὁ ἱεροφάντης φιλάρετον λέγων" οὐ συντελέσετε τὸ λοιπὸν τοῦ ϑερισμοῦ “ 

([μον. 19, 9), μεμνημένος τῆς ἐξ ἀρχῆς ὑποθέσεως, χαϑ᾽ ἣν ὡμολόγει τὸ 

τέλος εἶναι χυρίου“ (Ναπι. 31, 23885.). παρ᾽ ὃν τὸ χῦρος χαὶ ἢ τούτων 

1 πυρροὺς 2. γοῦν σΟπΐοῖο ϑερίζηται 4 διαχρίνοντα δια αϊ 
0. δοχοῦν ὁοοηΐ, δίδην. ἐπιβολὴν ἑσοηϊ. Μίδηνσ,, βουλὴν σοηῃίοῖο Ἴ Ῥεῖ 

χαὶ] ἑαυτῷ μὴ σοηϊοῖο Μωσεῖ ἃ 10 τῷ Πορβοῦ.: τὸ ἃ 11 ὡσαύτως 
σοπίοῖο ἐχαινούργησαν Ὑ'ὶ ἐξευρὼν ΒοΥρ5ὶ : ἐξεῦρον Α 

12 ζ(χαὶ τὸ» τὴν σοῃίοὶο ἀφαγνίζεσϑαι Μδηρ.: ἀφανίζεσθαι Α 14. αὐτοὺς 
σοπίεῖο 1ὃ τὸν βογὶρβὶ: τῶν ἃ ἐκνίψασθαι χαὶ ἀπολούσασθαι Βοτὶ ρ5ὶ: 
ἐχνίψαι καὶ ἀπολοῦσαι ἃ 11 γνῶμαι βογίρδὶ: μνῆμαι Α, ἔννοιαι Μδην. 

22 ξαυταῖς (ἦν) χαὶ σοῃϊοῖο 28 ἀπονέμοντα Μαηρ,, {χαὶδ τὴν... 

ἀπονέμεσθαι γο] ἀπονέμοντος (τοῦ λόγου» σοῃίοίο 20. συντελέσετε ὁχ ΠΧΧ 

βου ρδὶ; συντελέσαι Α, αἀυοοῦμη μὴ “ΟΠ ΠΡ Ὶ ἀθοθθδέ 28 χυρίῳ δοπίοίο 

παρ᾽ ὃν τὸ Νδηρ.: παρόντος ἃ τούτων] πάντων ὁοπίοῖο 



204 ΡΗΠΚΟΝΤΕ 

80 βεβαίωσίς ἐστιν. ἀλλὰ γὰρ ὃ τοῦ ϑερίζειν ἀμύητος αὐχεῖ λέγων" 

οὕμην ἃ μὴ ἐϑθέρισα χαταδεῖν σὺν ἑτέροις δράγματα“ (θη. 31, 1 
χαὶ οὐχ ἐλογίσατο παρ᾽ ἑαυτῷ, ὅτι δούλων χαὶ ἀνεπιστημόνων δε 

ἐστὶν ὑπηρεσία, χαϑὰ χαὶ μιχρῷ πρότερον εἶπον. 

3] Δράγματα δ᾽ ἀλληγοροῦντές φαμεν εἶναι πράγματα, ὧν ἕχαστος ὡς 58 

οἰχείας τροφῆς ἐπιδράττεται, ἐν ἡ ζήσεσϑαι χαὶ βιώσεσθαι τὸν αἰῶνα 

82 ἐλπίζει. (.) μυρίαι μὲν οὖν τῶν δραγμάτων, λέγω δὴ τῶν ὡσανεὶ 

τρεφόντων πραγμάτων, διαφοραί, μυρίαι δὲ χαὶ τῶν ἐπιδραττομένων χαὶ 

αἱρουμένων τὰ δράγματα, ὡς ἁπάσας οὔτ᾽ εἰπεῖν οὔτ᾽ ἐπινοῆσαι δυνα- 

τόν: τινὰς δ᾽ οὐχ ἄτοπον δείγματος ἕνεχα ἑρμηνεῦσαι, ὧν χαὶ τὸ ὄναρ 10 

33 διηγούμενος ἐπεμνήσθη. φησὶ γὰρ τοῖς ἀδελφοῖς" οᾧμην ἡμᾶς δεσμεύειν 

δράγματα“ (1. ο.).. ἀδελφοὶ δ᾽ εἰσὶν ὁμοπάτριοι μὲν δέχα, ὁμογάστριος 

ὃὲ εἶς" ἑχάστου δὲ αὐτῶν τοὔνομα σύμβολον ἀναγχαιοτάτου πράγματός 

ἐστι, “Ρουβὴν μὲν εὐφυΐας --- υἱὸς γὰρ δρῶν χαλεῖται, ἢ μὲν υἱός, οὐ 

τέλειος, ἧ δὲ δρατιχὸς χαὶ ὀξὺ χαϑορῶν, εὐφυής ---, μαϑήσεως δὲ 15 

84 Συμεών --- εἰσαχοὴ γὰρ ἑρμηνεύεται ---, ἐνεργειῶν δὲ χαὶ πράξεων 

σπουδαίων χαὶ λειτουργιῶν ἁγίων Λευί, τῶν δὲ εἰς ϑεὸν ὠδῶν τε χαὶ 

ὕμνων ᾿Ιούδας, ᾿Ισσάχαρ δὲ μισϑῶν, οἵ ἐπ᾽ ἔργοις χαλοῖς ἀποδίδονται 

- τάχα δ᾽ αὐτὰ τὰ ἔργα ὃ τέλειος μισϑὸς ἦν ---, Ζαβουλὼν δὲ φωτός, 

ἐπειδὴ ῥύσις νυχτερίας ὀνομάζεται --- ῥεούσης δὲ χαὶ ἀπολιπούσης νυχτὸς 30 

35 ἐξ ἀνάγχης φῶς ἀνίσχει ---, διαχρίσεως δὲ χαὶ τομῆς πραγμάτων Δᾶν, 

ἐπιϑέσεως δὲ καὶ ἀντεπιϑέσεως πειρατιχῆς Γάδ, ᾿Ασὴρ δὲ τοῦ φυσιχοῦ 
πλούτου --- μαχαρισμὸς Ἰὰρ ἑρμηνεύεται, ἐπειδὴ μαχάριον χτῆμα 

80 νενόμισται πλοῦτος ---, εἰρήνης δὲ Νεφϑαλείμ --- διανοίγεται 

(γὰρ) χαὶ εὐρύνεται πάντα εἰρήνῃ, ὡς συγχλείεται [ πολέμῳ’ τὸ δὲ μ. 664 Μ. 

ὄνομα μεταληφϑὲν πλατυσμὸς ἢ διανεῳγμένον ἐστί ---, Βενιαμὶν 36 

δὲ τοῦ νέου χαὶ γέροντος χρόνου: λέγεται 1ὰρ ἑρμηνευϑεὶς υἱὸς 

ἡμερῶν εἶναι, ἡμέραις δὲ χαὶ νυξὶν ὃ νέος ὁμοῦ χαὶ γέρων αἰὼν 

1 λέγων Μαηρ.: λέγειν ἃ 2 μὴ Α: μὲν οὐηϊ. Μδῃρ,, 860]. Εἰοδέογ, 868 νυ. 

82] κατάδειν 4 (ἡ) ὑπηρεσία οσοηίεϊο (Υ. ἃ 31) ἢ δὲ οσοπϊςοῖο 
9. ὡς] ἃς οοπὶ. Νδηρ. 10 καὶ (ὁ) οοπίεῖο 14 “Ρουβὴν 5οιῖρ81: 'Ρου- 
βεὶμ ἃ 14. 15. 018 ἢ γτὸ ἡ 18 ᾿Ισάχαρ ἡ ἀποδίδονται 
0. ρ51: ἐπιδίδονται ἡ 20 ῥύσις Μαηρ,: φύσις ἃ 21] τομῆς δηρ.: τρο- 

πῆς α 22 φυσιχοῦ Μαηρ.: Ψυχιχοῦ ἡ 25 γὰρ αὐ, Ἠοδβολ, 
28 ἡμερῶν ΠόΘΒ.ἢ.: ἡμῶν αἰὼν δίαηρ.: αἰῶνα ἃ 

21 ςἴ, Πίεανοηνπιὶ φιαεεὶ, ἐπ ἰδ, Ρ, ὃ8,11 Πᾶρ.: ογγαηξ. 4] ραΐδης Βοηϊδιυῖη ΔΙ πὶ 

ἀΐογαμα ἰπίογρτγοίαγὶ ..., 
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ἀναμετρεῖται. ἐπιδράττεται γοῦν ἕἔχαστος τῶν οἰχείων χαὶ ἐπιδραξά- 837 

μενος τὰ μέρη πάντα συνδεῖ’ ὃ μὲν εὐφυὴς εὐθϑιξίας, ἐπιμονῆς, 

μνήμης, ἐν οἷς ἢ εὐφυΐα’ δ δὲ εὐμαϑὴς ἀχροάσεως, ἣσυχίας, 

προσοχῆς" ὃ δὲ ἐγχειρητὴς [τῆς] ϑαρραλεότητος, παραχεχινδυνευ- 

5. μένης εὐτολμίας. ὃ δὲ εὐχάριστος ἐπαίνων, ἐγχωμίων, ὕμνων, 88 

εὐδαιμονισμῶν χατά τε τὸ λέγειν χαὶ τὸ ἄδειν: ὃ δὲ μισϑῶν ἐφιέ- 

μενος ἀόχνου συνεχείας τλητιχωτάτης χαρτερίας χαὶ ἐπιμελείας σὺν 

ἀνανταγωνίστῳ ταχυτῆτι" ὁ δὲ φῶς ἀντὶ σχότους μεταδιώχων ἐγρηγόρ- 89 

σεως, ὀξυωπίας" ὃ δὲ τομῆς χαὶ διαχρίσεως πραγμάτων ζηλωτὴς λύγων 

10 ἠχονημένων, τοῦ μὴ ὑφ᾽ ὁμοίων ὡς τῶν αὐτῶν ἀπατᾶσθαι, τοῦ μὴ 

πρὸς χάριν, τοῦ ἀδεχάστου": ὃ δὲ πειρατιχώτερον ἐνεδρεύων τοὺς ἄντι- 40 

λοχῶντας ἀπάτης, φεναχισμοῦ, γοητείας, σοφισμάτων, προσποιήσεως, 

ὑποχρίσεως, ἅπερ ἐξ ἑαυτῶν ψεχτὰ ὄντα χατ᾽ ἐχϑρῶν γινόμενα ἐπαινεῖ- 

ται ὃ δὲ πλουτεῖν τὸν φύσεως πλοῦτον ἐπιτηδεύων ἐγχρατείας, ὀλιγο- 

18 δεΐας" ὁ δὲ εἰρήνης ἐρῶν εὐνομίας, εὐδιχίας, ἀτυφίας, ἰσότητος. (6.) ἐχ 41] 

τούτων τὰ τῶν ὁμοπατρίων ἀδελφῶν δράγματα χαταδεῖται, τὰ δὲ τοῦ 

ὁμογαστρίου ἐξ ἡμερῶν χαὶ χρόνου, τῶν οὐδενὸς αἰτίων ὡς ἁπάντων 

αἰτίων. αὐτὸς δὲ ὁ ἐνυπνιαστὴς χαὶ ὀνειροπόλος -- ἦν γὰρ ἀμφότερα 43 

- τῆς κενῆς δόξης ὡς μεγίστου χαὶ λαμπροτάτου χαὶ βιωφελεστάτου χτή- 

50 μάτος ἐπιδράττεται. διὸ πρῶτον μὲν ἀπ᾽ ὀνειράτων, ἃ νυχτὶ φίλα, τῷ βασι- 

λεῖ τῆς σωματιχῆς χώρας Ἰνωρίζεται, οὐχ ἐπὸ πραγμάτων τηλαυγῶν ἐναρ- 

τείας, ἃ πρὸς ἐπίδειξιν ἡμέρας δεῖται. εἶτ᾽ ἐπίτροπος ἣ χηδεμὼν Αἰγύπτου 43 

πάσης ἀναχηρύττεται, ταῖς τιμαῖς τοῦ βασιλέως οἰσόμενος δευτερεῖα, 

ἅπερ ἥττης χαὶ ἀτιμίας ἀφανέστερα χαὶ χαταγελαστότερα παρὰ φρονή- 

25. σει γράφεται διχαζούσγ. εἶτα ,χλοιὸν χρυσοῦν“ (θη. 41,41.42), ἀγχόνην 44 

ἐπιφανῇ, χύχλον χαὶ τροχὸν ἀνάγκης ἀτελευτήτου, περιτίϑεται --- οὐχ 

ἀχολουθϑίαν χαὶ τὸ ἑξῆς ἐν βίῳ χαὶ τὸν εἱρμὸν τῶν τῆς φύσεως πρα- 

». 660 ΝΜ. μάτων, ὡς ἢ Θάμαρ’ οὐ | γὰρ χλοιός, ἀλλὰ δρμίσχος αὐτῆς ὃ χύσμος 
(ἄφη. 838, 18) ---- χαὶ δαχτύλιον μέντοι βασιλιχόν (θη. 41, 42), δῶρον 

1 οὖν σορίοῖο 4 τῆς 560], Μδηρ,, ἰάδηὶ χαὶ ροβί ϑαρραλεότητος δι, γο] ϑαρρα- 

λεωτάτης (ΟΠη]. ὃ. ὃ ὕμνον, εὐδαιμονισμὸν ἡ Ὁ (τῶν) χατὰ οοῃίεῖο 

Ἴ συνεχείας (ἀσκήσεως), σοὨ οἰο δια, πο 8818. πᾶ Ό60. σοϊηπηδ ροβί συνεχείας ἀο᾽ον 886 

8 ἀνανταγωνίστῳ 50Υρ5:: εὐχαταφροντίστω Α, εὐχαταφόρῳ οοπὶ. δηρ,, ἀκαταφρονήτῳ 

σΟπ  ΟΙ ΘΌ8 ΠῚ 11. 12 ἀντιλοχῶντας βογίρβὶ: ἀντιλοχοῦντας ἃ 18 εὐδιχίας 

Μδηρ.: εὐδοχίας ἃ 10. αἰΐογαπι τὰ Μδηρ,: τοῦ ἡ 17... 18 αἰτίων, ὧν δ᾽ 
οὐκ ἄνευ πάντα σοπίεῖο 21, 23 ἐναργείας Μίδηρσ.,: ἐνεργείας ἡ 22 ἐπί- 

σκοπος ὺ ἢ] χαὶ σοπίοῖο ἡ 28. τῆς τιμῆς οοπϊ. Μδηρ, 20. περι- 

τιϑέναι ἃ 
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(ἄδωρηνν, πίστιν ἄπιστον, ἐναντιούμενον τῷ δοϑέντι πάλιν τῇ Θάμαρ 

40 ὑπὸ τοῦ βασιλέως τοῦ ὁρῶντος, ᾿Ισραήλ, ᾿Ιούδα. δίδωσι γὰρ οὗτος τῇ 

ψυχῇ σφραγῖδα (θη. 58, 18), πάγχαλον δῶρον, διδάσχων ὅτι (6 ϑεὸςν 

ἀσχημάτιστον οὖσαν τὴν τῶν πάντων οὐσίαν ἐσχημάτισε χαὶ ἀτύπωτον 

ἐτύπωσε χαὶ ἄποιον ἐμύρφωσε χαὶ τελειώσας τὸν ὅλον ἐσφράγισε χόσμην ὅ 

40 εἰχόνι χαὶ ἰδέα, τῷ ἑαυτοῦ λόγῳ. ἀλλ᾽ ἐχεῖνός γε χαὶ ἐπὶ τὸ ὃευτε- 
ρεῖον ἄνεισιν ἅρμα (θη. 41, 43) [ἢ] ὑποτυφούμενος ὑπ᾽ αἰώρας φρενῶν 

χαὶ χενοῦ φυσήματος χαὶ σιταρχεῖ (1014. 48), τῷ σώματι ϑησαυροφυλα- 

χῶν χαὶ πανταχόϑεν αὐτῷ πορίζων τὰς τροφάς" ἐπιτειχισμὸς δὲ χατὰ 

417 τῆς ψυχῆς βαρὺς οὗτός ἐστι. τῇ δὲ προαιρέσει χαὶ ζηλώσει τοῦ βίου 1ὸ 

μαρτυρεῖ χαὶ τοὔνομα οὐχ ἥχιστα΄ πρόσϑεσις γὰρ ᾿Ιωσὴφ ἑρμηνεύεται. 

χενὴ δὲ δόξα προστίϑησιν ἀεὶ γνησίῳ μὲν τὸ νόϑον, οἰχείῳ δὲ τὸ ἀλλό- 

τριον, ἀληϑεῖ δὲ τὸ ψεῦδος, αὐτάρχει δὲ τὸ πλεονάζον, ζωῇ δὲ ϑρύψιν, 

βίῳ δὲ τῦφον. 

48 (1). Τί δ᾽ ἐστὶν ὃ βούλομαι δηλοῦν, σχόπει. σιτίοις καὶ ποτοῖς 15 

τρεφύμεϑα, χἄν ἢ εὐτελεστάτη μᾶζα χαὶ ὕδωρ ναματιαῖον. τί οὖν ἣ 

χενὴ δόξα προσεπέϑηχεν ἀμήτων χαὶ μελιπήχτων πεωμάτων γένη μυρία 

χαὶ οἴνων ἀμυϑήτων πολυέργους καὶ παμποιχίλους χράσεις πρὸς ἀπό- 

49 λαυσιν ἡδονῆς μᾶλλον ἢ πρὸς μετουσίαν τροφῆς παρηρτυμένας ; πάλιν 

ηδύσματα πρὸς ἐδωδὴν ἀναγχαῖα Ὑήτεια χαὶ λάχανα χαὶ πολλὰ τῶν 90 

ἀχροδρύων χαὶ ἔτι τυρὺς χαὶ εἴ τι ἄλλο ὁμοιότροπον" εἰ δὲ ϑέλεις, ἐπὶ 

σαρχοβύρων ἀνθρώπων ἰχϑῦς ἔτι χαὶ χρέας πρὸς τούτοις γράφομεν. 

δ0 ἀρ᾽ οὖν οὐχ αὔταρχες ἦν ἀπανθραχίσαντας χαὶ αὐτοσχεδίως ὀπτήσαντας 

πυρὶ τρόπον ἡρωιχῶν ὄντως ἀνδρῶν προσφέρεσθαι; ἀλλ οὐχ ἐπὶ ταῦτα 

ὃ γαστρίμαργος μόνον ὁρμᾷ, σύμμαχον δὲ τὴν χενὴν δόξαν λαβὼν χαὶ 525 

1 ἄδωρον 44. Μδῃρ. τῇ (61 τῇ αὐτῇΞ 5ογῖμδβι: αὐτῆς Α, αὖ τῇ Μδῃρ, 

2 οὗτος} ὁ ϑεὸς Μδηρ, ὃ ὁ ϑεὸς ἀααίὰϊ 6. γε 5βοτίρβὶ: τε α 

ἴ ἢ 5608] οὐ Μαησ, νοὶ] ὁ δοηίοϊο 11 χαὶ] δὲ (πῃ ποὶΐβ8 δὴ) Μίδηρ. 
12 ἀληϑεῖ Μδηρ.: ἀληϑέσι οοὐά. Ψευδὲς σοηῃϊοῖο, πἰδὶ ργαθίογαβ ἀληϑείᾳ 16 ἢ] 
 ᾶ τί βογὶρβὶ : εἴ τι ἃ, ἔτι γε] εἰς τί σοη]. Μδῃρ. 11 ἀμητῶν 
Ροβὲ μελιπήχτων ἴοτί, καὶ ἄλλων διά, (ἀ6 οὔτ. 8. 217) 30 ἐπωδὴν ἃ γή- 

τεῖα Μδηρ.: γοητεία 21 ἔτι βογίρβὶ: εἰ Α, οα. Μίδηρ, 92. ἀγϑρώπων 

Ποόβοἢ. : ἄνϑρωπος ἃ χρέας] ὄρνεας ἑσοπηϊ, δηρ, γράφωμεν σομίοὶο 
4 ταῦτα Ἠοοβοῆ.: τούτων ἃ 

1 εἵ. ϑορὰ. Αἰδοθῃ δθῦ: ἄδωρα δῶρα. 15---909.}1 οἵ. αἰκβογίδ σποπὶ πη 68 Π) 

ὙΡΏΠο πὰ αἷθ Κγπῖβο -βίοίβοηθ ὨΙα τὶ θο" ἢ. 18,24. 58. 16 μᾶζα χαὶ ὕδωρ) 

εἴ, Ερίσυτοα ἔγ, 602, 
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τὸ ἐν αὐτῷ λίχνον πάθος ἐγείρας ὀψαρτύτας χαὶ τραπεζοποιοὺς εὐδοχί- 

μοὺς τὴν τέχνην ἀναζητεῖ χαὶ περιβλέπεται. οἱ δὲ τὰ χατὰ τῆς ταλαί- 51] 

νης Ἰαστρὸς ἐχ πολλῶν χρόνων ἀνευρημένα δελέατα ἀναχινήσαντες χαὶ 

χυλῶν ἰδιότητας σχευάσαντές τε χαὶ διαϑέντες ἐν χύσμῳ προσσαίνουσι 

5. χαὶ τιϑασεύουσι γλῶτταν" εἶτ᾽ εὐθὺς ἀγχιστρεύονται τῶν αἱἰσϑήσεων τὴν 

ἐπιβάϑραν, γεῦσιν, δι ἧς ἀντ᾽ ἐλευϑέρου δοῦλος ὁ δειπνοϑήρας οὐχ εἰς 

μαχρὰν ἀνεφάνη. τίς γΞ μὴν οὐχ οἶδεν, ὅτι ἀμπεχόνη πρὸς τὰς ἀπὸ δ2 

66 ΜΝ. χρυμοῦ [καὶ ϑαάλπους ἐγγινομένας βλάβας τῷ σώματι χατεσχευάσϑη τὸ 

πρῶτον; ἀλεξάνεμος μέν, ὡς οἵ ποιηταί πού φασι, χειμῶνι « ὁ «. τίς 88 

10 οὖν τὰς πολυτελεῖς ἀλουργίδας, τίς τὰ διαφανῆ χαὶ λεπτὰ ϑέριστρα, τίς 

τὰς ἀραχνούφεϊς ἀμπεχόνας, τίς τὰ ἐπηνϑισμένα ἣ βαφαῖς ἣ πλοχαῖς διὰ τῶν 

βάπτειν ἢ ὑφαίνειν ποιχίλα ἐπισταμένων χαὶ τὴν ἐν ζῳγραφίᾳ μίμησιν παρ- 

ευημερούντων δαιδαλεύεται : τίς: οὐχ ἢ χενὴ δόξα; (8,) ἀλλὰ μὴν χαὶ οἰχίας 

διὰ τὰς αὐτὰς ἐδέησεν ἡμῖν αἰτίας, χαὶ ὅπως μὴ πρὸς ϑηρίων ἢ ϑηριωδε- 

1 στάτων τὰς φύσεις ἀνθρώπων ἐπιτρεχόντων βλαπτώμεϑα. τί οὖν τὰ μὲν 

ἐδάφη χαὶ τοὺς τούχους πολυτελέσι λίϑοις διαχοσμοῦμεν ; τί δὲ ᾿Ασίαν χαὶ 
Λιβύην χαὶ πᾶσαν Εὐρώπην καὶ τὰς νήσους ἐπερχόμεϑα, χίονας ἀριστίν- 

δὴν ἐπιλελεγμένους χαὶ ἐπιστυλίδας ἐρευνῶντες; τί δὲ περὶ Δωρίους χαὶ δῦ 

᾿Ιωνιχὰς καὶ Κορινθιαχὰς γλυφὰς χαὶ ὅσα οἱ ἐντρυφῶντες {τοῖς χαϑεστ)ῶσι 

30 νόμοις προσεξεῦρον σπουδάζομέν τε καὶ φιλοτιμούμεϑα, χιονόχρανα χοσ- 

μοῦντες: τί ὃὲ χρυσορόφους ἀνδρῶνας χαὶ γυναιχωνίτιδας χατασχευά- 

ζομεν; ἀρ᾽ οὐ διὰ τὴν χενὴν δόξαν; χαὶ μὴν πρός γε ὕπνον μαλαχὸν δῦ 

μὲν ἔδαφος αὔταρχες ἦν --- ἐπεὶ χαὶ μέχρι νῦν τοὺς ΤΓυμνοσοφιστὰς παρ᾽ 

᾿Ινδοῖς χαμευνεῖν ἐχ παλαιῶν ἐθῶν χατέχει λύγος ---, εἰ δὲ μή, στιβὰς 

35 Ἰοῦν ἐχ λίθων λογάδων ἢ ξύλων εὐτελῶν πεποιημένη χλίνη. ἀλλὰ γὰρ δ7 

ἐλεφαντόποδες τὰ ἐνήλατα χαὶ χλιντῆρες ὀστράχοις πολυτελέσι χαὶ ποιχί- 

λαις χελώναις ἐνδεδεμέναις μετὰ πολλῶν πόνων χαὶ δαπανημάτων ἐν 

"4 

Ὁ. ἀνακαινίσαντες ἑσοηϊ. Μδηρ. 4. προσαίνουσι ἡ ὅ γλῶτταν {πρῶτον (ΟηΪ. 

Μδην. 0 ἐπὶ βάϑραν 9. ἀλλ᾽ ἐξάνεμος Ἰδοῦπ ἀπΐτι8 ἔδγθ 
ΤΟΓΒῺΒ ἴῃ ἀ, τῷ δὲ ϑέρει ἀναψύχουσα 6. στ. Βυρρ οὐ ΗοοΒοἢ. 11 ἀραχνοὐφεϊς Μδηρ.: 

ἀραχνοφυεῖς ποιχιλίαις σοηΐ, Μδηρ, 12 βάπτειν Μαῃρ,: ῥάπτειν ἃ 

18 οἰκείας ἡ 14, 15 ϑηριωδεστέρων οοηΐ. Νίδῃσ, 19 ὅσα Ἠορβον.: ὅσους α 
τοῖς χαϑεστῶσι 5ογρβὶ (χαϑεστῶσι ἰδ Μϑηρ.): ζῶσι ἡ 31 χρυσορρόφους ἃ 

22. γε βογίρβὶ: τε ἃ 2 χαὶ {χεχοσμηνένοι σοπίοϊο χλιντῆρες ΠΟΘΒΟΏὮ.: 

ἡλιντῆρας Α 21 ἐνδεδεμένοι σοηΐ. Μίαηρ. 

8. ομῃ. Οἀ. ξ 598, 
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πολλῷ χρόνῳ χατασχευάζονται, τινὲς ὃὲ ὁλοάργυροι χαὶ ὁλόχρυσοι χαὶ 

λιϑοχόλλητοι στρωμναί, ἀνθηροποιχίλοις χαὶ χρυσοπάστοις ὡς πρὸς ἐπί- 

δειξιν χαὶ πομπήν, οὐ τὴν χαϑ᾽ ἡμέραν χρῆσιν, διαχεχοσμημέναι, ὧν 

δ8 δημιουργὸς ἢ χενὴ δόξα. τί δὲ τοῦ ἀπὸ τῆς ἐλαίας ἐχϑλιβομένου χαρ- 

ποῦ πλέον ἔδει ζητεῖν πρὸς ἀλείμματα; χαὶ γὰρ λεαίνει χαὶ χάματον ὃ 

σώματος λύει χαὶ εὐσαρχίαν ἐμποιεῖ, χἂν εἴ τι χεχαλασμένον εἴη, σφίγγει 

ὃ9 πυχνότητι χαὶ οὐδενὸς ἧττον ἑτέρου ῥώμην χαὶ εὐτονίαν ἐντίϑησιν. ἀλλὰ 

Ἰὰρ ἐπετειχίσϑη τοῖς ὠφελοῦσι τὰ ἧἥδέα τῆς χενῆς δύξης ἀλείμματα, εἰς 

ἃ χαὶ μυρεψοὶ πονοῦσι χαὶ χῶραι μεγάλαι συντελοῦσι, Συρία, Βαβυλών, 

600 ᾿Ινδοί, Σχύϑαι, παρ᾽ οἷς αἱ τῶν ἀρωμάτων γενέσεις εἰσί. (0.) πρός γε 10 

μὴν τὸ πίνειν τίνος ἔδει μᾶλλον ἢ τοῦ φύσεως ἐχπώματος ἀχρότησι 

τέχνης εἰργασμένου; τὸ δὲ ἔχπωμα αἱ ἡμέτεραι χεῖρές | εἰσιν, ἃς εἰς Ρ. 601 Μ. 

ταὐτό τις συναγαγὼν χαὶ χοιλάνας, εὖ μάλα τῷ στόματι προσϑείς, ἐπι- 

χέοντος ἑτέρου τὸ ποτὸν οὐ μόνον ἄχος τῆς δίψης, ἀλλὰ καὶ ἄλεχτον 

Ὁ] ἡδονὴν χτᾶται. εἰ δὲ ἔδει πάντως ἑτέρου, τὸ γεωργιχὸν χισσύβιον οὐχ 15 

ἰχανὸν ἦν, ἀλλὰ ἄλλων ἐπιφανῶν τέχνας ἀναζητεῖν ἔδει; τί δὲ ἀργυρῶν 

χαὶ χρυσῶν χυλίχων ἄφϑονον πλῆϑος χατασχευάζεσθαι, εἰ μὴ διὰ τὸν 

φρυαττόμενον μεγάλα τῦφον χαὶ τὴν ἐπ᾽ αἰώρας φορουμένην χενὴν δόξαν ; 

03 ὅταν χαὶ στεφανοῦσϑαί τινες ἀξιῶσι μὴ δάφνης μηδὲ χιττοῦ, μὴ ἴων ἣ 

χρίνων ἢ ῥόδου ἢ ϑαλλοῦ συνόλως ἤ τινος ἄνθους εὐώδει στεφάνῳ παρελϑόν- 20 

τες τὰ ϑεοῦ δῶρα, ἃ διὰ τῶν ἐτησίων ὡρῶν ἀναδίδωσι, χρυσοῦς (δ᾽) 

ὑπὲρ χεφαλῆς, βαρύτατον ἄχϑος, αἰωρῶσιν ἐν ἀγορᾷ μέσῃ χαὶ πληϑούσῃ 

χωρὶς αἰδοῦς, ἄλλο τι νομιστέον ἢ ὅτι χενῆς δύξης εἰσὶ δοῦλοι, φάσχον- 

08 τες οὐχ ἐλεύϑεροι μόνον ἀλλὰ χαὶ πολλῶν ἄλλων ἡγεμόνες εἶναι; ἐπι- 

1 τινὲς] ἔτι οοπίοῖο 2 λιϑοχόλλυτοι Α ἄνθεσι ποικίλοις σοπίοὶο 

ἀνϑηροποιχίλοις καὶ χρυσοπάστοις (Δ. Ιάθι ἔργοις ὁχ Οδμί. 5. Τα.) Μδηρ,: ἀνθηροποι- 

χίλους καὶ χρυσοπάστους Α, ἀνθηροποιχίλοι χαὶ γρυσόπαστοι ΠοΘ56}Ι. ὃ ὧν 
Ἠσοβοι.: ὡς 4, ὃ λιπαροῦ οοηὶ, Μαηρ. 8 ἐπετειχίσϑη Μδηρ.: ἀπετει- 
χίσϑη ἃ 11 ἀκρότητι Μδηρ., ἴἰοτί. τϑοῖθ 18. 14. (μὴ) ἐπιχέοντος ίδησ. 
14 τῆς βετγίρβὶ: τε ἃ 1Ὁ κχισσίβιον Α 11 ἄφϑονον Μδηῃρ.: ἀφϑό- 

νων ἃ κατασχευάζεται οσοηΐ. δηρ. 18 φορουμένην Πορδοῖ.: φορου- 

μένης α 19. χαὶ ὅταν το] ὅταν δὲ χαὶ σοπίοίο. ἰοΥἹουῖ θ.8. δυΐθπ) ἰπίγα 

τ Ἰομἶ θῈ}8 ΟΡΥ8 οί, δὶ ἰὸς βου θα5 ὅπου γε χαὶ. β'ο βογύϑίυνγ ἀξιοῦσι, Ἰΐπ. 29. αἰωροῦσιν 

ἴεσ,, ᾿ἴπ. 323. οὖς τί στεφανοῦσϑαί δοτίρβῖ: στεφανοῦσι ἁ, στεφανοῦνται 

Ἠοοβοἢ. ἀξιῶσι βεγρεῖ: ἀξιοῦσι ἃ 20 εἴ τινος Α, ἤ τῖνος (άλλου) 

σοηϊοῖο Ροβὶ στεφάνῳ ἃ, ἀναδεῖσθαι [ΠΟΘ 50}. 21 χρυσοῦ Ηοοβοῆ. 

δ᾽ ΠΌΘΒΟΝ.; οι. ἡἁ 22 αἰωρῶσιν 5ογρ51: ἑωρῶσιν ἃ. αἰωροῦσιν 
Ἠσοβ6ῃ. πληϑούσῃ Μαηξ.: πλήϑους Α 28 ἄλλο τι βουῖρβὶ: ἅτε Α, 
(γν. δα ἴῃ, 19) 
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λείψει μ8 ἢ ἡμέρα τὰς διαφϑορὰς τοῦ ἀνθρωπείου βίου διξξιόντα. χαίτοι 

τί δεῖ μαχρηγορεῖν; τίς γὰρ αὐτῶν ἀνήχοός ἐστι, τίς δὲ οὐ ϑεατής; τίς 

μὲν οὖν οὐ τρίβων χαὶ ἐθάς: ὥστε παγχάλως προσϑήχην τὸν ἀτυφίας 

μὲν ἐχϑρόν, τύφου δ᾽ ἑταῖρον ὠνόμασεν ὁ ἱερὸς λόγος. χαϑάπερ γὰρ 04 

ὃ τηῖς δένδρεσιν ἐπιφύονται βλάσται περισσαί, μεγάλαι τῶν γνησίων λῶβαι, 

ἃς χαϑαίρουσι χαὶ ἀποτέμνουσι προνοία τῶν ἀναγχαίων οἱ γεωργοῦντες, 

οὕτω τῷ ἀληϑεῖ χαὶ ἀτύφῳ βίῳ παρανέβλαστεν ὃ χατεψευσμένος χαὶ 

τετυφωμένος, οὗ μέχρι ταύτης τῆς ἡμέρας οὐδεὶς εὕρηται γεωργὸς ὃς 

τὴν βλαβερὰν ἐπίφυσιν αὐταῖς ῥίζαις ἀπέχοψε. τοιγαροῦν εἰδότες οἱ δ᾽ 

1 φρονήσεως ἀσχηταὶ τὸ χατάπλαστον τοῦτ᾽ αἰσθήσει πρῶτον, (εἶτα) δια- 

γοίχ μεταδιώχοντα ἄντιχρυς ἐχβοῶσι' οϑηρίον πονηρὸν ἥρπασε χαὶ 

χατέφαγεν ᾿Ιωσήφ“ (66η. 81, 33). ἀλλ οὐ ϑηρίον ἐξηγριωμένον ὧν ὃ 60 

πολυπλοχώτατος τῶν πεφυρμένων ἀνθρώπων τυφοπλαστηϑεὶς βίος, οὗ 

πλεονεξία χαὶ πανουργία σοφαὶ δημιουργοί, τοὺς προσιόντας ἅπαντας 

Ι5 εὐωχεῖται; τοιγάρτοι χαὶ ἔτι ζῶσιν αὐτοῖς ὡς νεχροῖς προτεϑήσεται 

πένθος, ἀξίαν ὀλοφύρσεως χαὶ ϑρήνων χαρπουμένοις ζωήν: ἐπεὶ χαὶ 

᾿Ιαχὼβ τὸν ᾿Ιωσὴφ ἔτι ζῶντα πενϑεῖ. ἀλλ᾽ οὐ Μωυσῆς ἐάσει τοὺς ὁ1 

περὶ Ναδὰβ ἱεροὺς λόγους πενθεῖσϑαι (μον. 10, 0)" οὐ τὰρ ὑπ᾽ ἀγρίου 

πονηροῦ ϑηρὸς ἀρπασϑέντες, ἀλλ’ ὑπὸ ῥιπῆς ἀσβέστου χαὶ ἀϑανάτου 

30 φέγγους ἀνελήφϑησαν, ὅτι τὴν ἔνϑερμον χαὶ διάπυρον χαὶ σαρχῶν ἀνα- 

Ρ. 808 Μ, λωτιχὴν χαὶ ὀξυχίνητον πρὸς τὴν ] εὐσέβειαν σπουδήν, ἣ γενέσεως μέν 

ἐστιν ἀλλοτρία, ϑεοῦ δὲ οἰχεία, τὸν μελλητὴν ὄχνον ἐχποδὼν ἀνελόντες, 

εὐαγῶς χαϑιέρωσαν, οὐ δι᾿ ἀναβαϑμῶν ἐπὶ τὸν βωμὸν ἐλϑόντες -- 

ἀπείρηται γὰρ νόμῳ ---, ἀλλὰ δεξιῷ πνεύματι ἐπουρίσαντες χαὶ ἄχρι 

39 τῶν οὐρανοῦ περιόδων παραπεμφϑέντες, ϑυσίας ὁλοχαύτου χαὶ ὁλοχάρπου 

1 διαφθορὰς 5Βοτίρδβὶ: διαφορὰς Α 8 ἐθάς ΗοοΦβο}.: ἔϑος ἃ 4. ἑταῖρον 

Ηοοφβο.: ἕτερον ἃ θ. χαϑαιροῦσι οοηΐ. οἴη. 5θὰ ν. ἠδ δρης, ὃ 10 
Ἵ παρανέβλαστεν βογίρ5ὶ: παρανέβλαψεν 9 ἐπὶ φύσιν 10 {τὸν 
ἀδελφὸν) τὸ σοπίοϊο κατάπλαστον βογίρβὶ: χατάπλειστον Δ, ἄπληστον (ὁ). τοῦτο) 

ἐοηϊ. δίδηρ, εἶτα δ΄, Μϑηρ., ργαρδβίδι ἰογί. αὐτόν, εἶτα καὶ 11 μετα- 

διώχοντα Βοιρβὶ: μεταδιώχοντες Δ, μεταδιύνχοντας οὐηϊ, Μίδηρ. 12 ὧν Ποοβο!.: 

ὅν 19 τυφοπλαστηϑεὶς βογίρ5ὶ : τύφω βλαστηϑεὶς Α οὗ Μαηρ.: οὐ ἃ 
10 προτεϑήσεται 8ογρ5ὶ: προστεθήσεται ἡ 10 ἀξίαν Πορβεῖι.: ἄξιον 

χαρπουμένοις Ἠοοδκοῖ!.: χαρπούμενοι 11 Μωσῆς ἃ 18 Ναδὰβ Μαῃρ.: 
Ἀδὰμ Α ἀγρίου {χαὶν οοπίοίο 20 τὴν Μδηρ.: τὲ ἃ 

21 σπουδὴν ΜΝδησ,: σπουδῆς Α ἣ Ἠοδβοῖ.: ἢ ἃ 22 μελλητὴν βετίρδί: 

μὲν δὴ Α 28. ἀναβασμῶν ἡ 24. ἐπουρίσαντες ΠόΘ808.: ἀπουρίσαντες ἡ, 
ἐπουρισϑέντες Μδηρ., ἴογί. τοοῖθ 
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08 τρόπον εἰς αἰϑερίους αὐγὰς ἀναλυϑέντες. (10.) ἀποχοπτέον οὖν, ὦ 

ψυχὴ πειϑαρχοῦσα τῷ διδάσχοντι, τὴν σεαυτῆς χεῖρα χαὶ δύναμιν, ἐπει- 
δὰν ἄρξηται τῶν γεννητιχῶν ἢ γενέσεως ἢ ἀνθρωπείων σπουδασμάτων 

69 ἐπιλαμβάνεσθαι. πολλάχις γὰρ ὑφ᾽ ὁ α' ἃ προσαψαμένην τῶν διδύμων 

εῖἴρα ἀποχύπτειν (Ποαΐ. 25, 11. 12), πρῶτον μὲν ὅτι ἐδεξιώσατο ἣν ὁ 

ἐχϑαίρειν ἐχρῆν ἡδονήν, δεύτερον δὲ ὅτι παρ᾽ ἡμᾶς τὸ σπείρειν ἐνό- 

τὸ μισεν, εἶθ᾽ ὅτι τῷ γενομένῳ τὴν τοῦ ποιοῦντος ἀνέϑηχε δύναμιν. οὐχ 

ὁρᾷς, ὅτι ὃ γήινος ὄγχος, ᾿Αδαμ, ὅταν ἅψηται τοῦ διδύμου ξύλου (θη, 2, 

9), ϑνήσχει, δυάδα τιμήσας πρὸ μονάδος χαὶ τὸ γενόμενον πρὸ τοῦ 

πεποιηχύότος ἐχϑαυμάσας: ἀλλὰ σύ γε τοῦ μὲν χαπνοῦ χαὶ χύματος 10 

ἐχτὸς βαῖνε χαὶ τὰς χαταγελάστους τοῦ ϑνητοῦ βίου σπουδὰς ὡς τὴν 

φοβερὰν ἐχείνην χάρυβδιν ἀποδίδρασχε χαὶ μηδὲ ἄχρῳ, τὸ τοῦ λόγου 

11 δὴ τοῦτο, δαχτύλῳ Ψψαύσῃς. ἐπειδὰν δὲ ταῖς ἱεραῖς ἐπαποδύσῃ λειτουρ- 

γίαις, ὅλην τὴν χεῖρα χαὶ δύναμιν εὐρύνασα εὖ μάλα τῶν παιδείας χαὶ 

σοφίας ϑεωρημάτων ἐπίδραξαι. χαὶ γὰρ πρόσταξίς ἐστι τοιαύτη" ,ἐὰν 18 

Ψυχὴ προσφέρῃ δῶρον ἢ ϑυσίαν, σεμίδαλις ἔσται τὸ δῶρον,“ εἶτ᾽ ἐπι- 

φέρει" οχαὶ δραξάμενος πλήρη τὴν ὃράχα ἀπὸ τῆς σεμιδάλεως σὺν τῷ 

ἐλαίῳ χαὶ παντὶ τῷ λιβάνῳ ἐπιϑήσει τὸ μνημόσυνον ἐπὶ τὸ ϑυσιαστή- 

τῷ ριον" (μον. 2,1. 2). ἀρ᾽ οὐ παγχάλως ψυχὴν εἶπεν ἀσώματον τὴν 

μέλλουσαν ἱερουργεῖν, ἀλλ᾽ οὐ τὸν δίδυμον ἐχ ϑνητοῦ χαὶ ἀϑανάτου 20 

συνεστῶτα ὄγχον; τὸ γὰρ εὐχόμενον, τὸ εὐχάριστον, τὸ ϑυσίας ἀμώμους 

τὸ ἀληϑῶς ἀνάγον ἕν μόνον ἦν ἄρα, ἣ ψυχή. τίς οὖν ἣ ψυχῆς ἀσω- 

μάτου ϑυσία; τίς ἢ σεμίδαλις, ἐχχεχαϑαρμένης ταῖς παιδείας ὑποϑήχαις 

Ἰνώμης σύμβολον, τροφὴν ἄνοσον χαὶ ζωὴν ἀνυπαίτιον ποιεῖν ἱχανῆς: 

14 ἀφ᾽ ἧς δραξάμενον τὸν ἱερέα ὅλῃ τῇ ὃδραχί, τὸ δ᾽ ἐστὶ πάσαις ταῖς 25 

1 ἀναλυϑέντας ἃ 2 σεαυτῆς ΠορΒοἢ.: γε αὐτῆς ὅ ἢ γενέσεως σοτταρίαιη 

νἱά. 4 Ἰδοὺπὲ 30---δ 1{π|. ΑΔ; οἷν )6 8ροο, Ἰοχ. {Π| σδρ. 31. 82. (ΕΠ 338, 529. Μ.), ὑφη- 

γεῖται βυρρ!. Μδηρ,, 564. ραγα ἀδδαηῖ, προσαψαμένην ΠοοΒοἢ.: προσαψαμένων ἡ 

Ἴ γενομένω Α (ο ἴπι τα8.}: γεννωμένῳ γ ἀνέϑηχε δηρ,: ἐνέϑηχε Α 

12 τὸ βοουπμάμσμι (οἰοϊοτίοη Μαηρ,: τῷ Α 18 δὴ βογίρμϑὶ: ποδὲ Α (8Ὧπ δήπου Ὁ) 

τοῦτο Δ: τῷν 10 ἢ τοί, 866]. (οἴ, 1 Χ Χ) 18 πάντα τὸν λίβανον ὁ 

ΠᾺΧΧ οοηϊ. Μαηρσ. ἐπιϑήσει οχ ΤΠΧΧ Μαηρ.: ἐπιτίϑησι Α, δοὰ νι ρ. 197,11 

(αὐτῆς) ἐπὶ ἐσηϊοίο (οἴ, δὰ Ρ. 197,17) 90 ἱερουργεῖν Μδηρ.: ἱερουργίαν Α 

21 εὐχαριστοῦν Μαηρ. ἀμώμους Ησοροβοι.: ἀμώμου ἡ 29 ἢ Μδορ.: ἡ 

ἐχχεχαϑαρμένης Μαηρ.: ἐχχεχαϑαρμένη Α παιδείας Ηοδδοὶ.: παιδείαις Α 

20 ὃδραξάμενον 80Γρ51: δραξάμενος ἃ τὸν ἱερέα Α: ὁ ἱερεὺς Υ 

10. 11 ἤοῃ. Οἀ. μὶ 219. 
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διανοίας λαβαῖς, πλήρη τὴν ὅλην ψυχὴν εἰλιχρινεστάτων χαὶ χαϑαρω- 

τάτων δογμάτων γενομένην αὐτὴν ὡς ἱερεῖον τὸ χάλλιστον ἀνάγειν προσ- 

τέταχται, πίονα χαὶ λιπῶσαν, ϑείῳ φωτὶ χαίρουσαν χαὶ ταῖς ἀπὸ διχαι- 

οσύνης χαὶ τῶν ἄλλων ἀρετῶν ἀναδιδομέναις χαταπνεομένην αὔραις, ὡς 

ὅ εὐωδέστατον χαὶ προσηνέστατον ἀεὶ χαρποῦσϑαι βίον" τὸ γὰρ ἔλαιον χαὶ 

ρ. 869 Μ. ὃ] λιβανωτός, ὧν ἐπιδράττεται σὺν τοῖς λευχοπύροις ὁ ἱερεύς, ταῦτα 

αἰνίττεται. (11). διὰ τοῦτο χαὶ Μωυσῆς ἐξαίρετον ἑορτὴν ἀνέϑηχε τῷ τὸ 

δραάγματι, πλὴν οὐ παντί, ἀλλὰ τῷ ἀπὸ τῆς ἱερᾶς γῆς. οὗταν“ γάρ 

φησιν οκἰσέλϑητε εἰς τὴν γῆν, ἣν ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν, καὶ ϑερίζητε τὸν 

10 ϑερισμὸν αὐτῆς, οἴσετε δράγματα ἀπαρχὴν τοῦ ϑερισμοῦ ὑμῶν πρὸς τὸν 

ἱερέα“ (1μον. 28,10), τὸ δέ ἐστιν’ ὅταν εἰσέλθῃς, ὦ διάνοια, εἰς τὴν τὸ 

ἀρετῆς χώραν, ἣν ἐμπρεπὲς μόνῳ δωρεῖσθαι ϑεῷ, τὴν εὔβοτον, τὴν 

εὔγειον, τὴν χαρποφόρον, εἶτα οἰχεῖα [εἴ 16] σπείρασ᾽ ἀγαϑὰ ϑερίζῃς 

αὐξηϑέντα ὑπὸ τοῦ τελεσφόρου, μὴ πρότερον οἴχαδε συγχομίσῃς, τουτ- 

1Ά6 ἔστι μὴ ἀναϑῇς μηδ᾽ ἐπιγράψῃς σεαυτῇ τὴν τῶν περιγινομένων αἰτίαν, 

ἢ ἀπάρξασϑαι τῷ πλουτάρχῳ χαὶ τὰ πλουτιστήρια ἔργα ἐπιτηδεύειν 

ἀναπείϑοντι. χαὶ λέγεται οτὴν ἀπαρχὴν τοῦ ϑερισμοῦ ὑμῶν“ αὐτῶν, 71 

ἀλλ᾽ οὐχὶ τῆς γῆς, προσφέρειν, ἵνα ἀμῶμεν χαὶ ϑερίζωμεν ξαυτοῖς, 

πάνθ᾽ ὅσα χαλὰ χαὶ τρόφιμα χαὶ σπουδαῖα βλαστήματα χαϑιεροῦντες. 

30 (12.) ᾿Αλλ ὃ γε τῶν ἐνυπνίων μύστης ὁμοῦ χαὶ μυσταγωγὸς τ 

ϑαρρεῖ λέγειν, ὅτι ἀνέστη τὸ αὐτοῦ δράγμα χαὶ ὠρθϑώϑη (θη. 87, 1). 

τῷ γὰρ ὄντι χαϑάπερ οἱ γαῦροι τῶν ἵππων τὸν αὐχένα μετέωρον ἐξά- 

ρᾶντες, ὅσοι ϑιασῶται τῆς χενῆς δόξης εἰσίν, ἐπάνω πάντων ἑαυτοὺς 

ἱδρύουσι, πόλεων, νόμων, ἐθῶν πατρίων, τῶν παρ᾽ ἑχάστοις πραγμάτων" 

39 εἶτα ἀπὸ δημαγωγίας ἐπὶ δημαρχίαν βαδίζοντες χαὶ τὰ μὲν τῶν πλησίον 19 

χαταβάλλοντες, τὰ δὲ οἰχεῖα διανιστάντες χαὶ παγίως ὀρϑοῦντες, ὅσα 

ἐλεύϑερα χαὶ ἀδούλωτα φύσει φρονήματα, χαὶ ταῦϑ᾽ ὑπάγεσϑαι μηχα- 

νῶνται. διὸ προστίθησι" ,περιστραφέντα δὲ τὰ δράγματα ὑμῶν προσε- 80 

χύνησαν τὸ ἐμὸν δράγμα“ (1014.). τέϑηπε γὰρ ὁ μὲν αἰδοῦς ἐραστὴς 
80 τὸν σχληραύχενα, ὁ ὃδὲ εὐλαβὴς τὸν αὐθάδη, ὃ δὲ ἰσότητα τιμῶν τὸν 

1 διανοίας Ἠοθβοἢ.; διανοίαις Α λάβαις ἃ 2 ἱερείων σοῃϊοὶο 
ὅ. χαίρουσαν Μδηρ.: χαίρουσι Α 6 ἱερεύς Ηοβϑβοδ.: ἱερός ἡ 18 εἴ γε 560} 8] 

(σὺ γε), ἔργα οοπΐ, Οὐδπ σπείρας Α, σπείρασα Υ 15 ἀναϑεὶς Α μηδ᾽ 
Ηοδβοῖ.: μὴ ἃ 16 πλουτοφόρῳ καὶ τὰ πλούτου ποριστιχὰ ἔργα σοηϊεῖο 

11 λέγετε ἡμῶν ΡΘΓ ὀγγογθαι Ἠοδβοῖ, 18 ἑαυτούς σοπϊοὶο 21 ϑαρρεῖ 

Οὐδη: ϑαρσεῖ Α 24 προσταγμάτων γοὶ διαταγμάτων οοπηὶ. αῃρ. 20 δια- 
γιστάντες ίδηρ.: διαναστάντες ἡ 21 αἰΐ. χαὶ 560]. Οὐἰη 80. 211,1 ἰσότητα οἱ 

ἄνισον Μδῃρ.: ὁσιότητα οἱ ἀνόσιον ἃ 
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81 ἑαυτῷ τε χαὶ ἄλλοις ἄνισον. χαὶ μήποτ᾽ εἰχύτως" ἅτε γὰρ ϑεωρὸς ὧν 

οὐ μόνον τοῦ ἀνθρωπείου βίου ἀλλὰ χαὶ τῶν ἐν χύσμῳ συμπάντων ὃ 

ἀστεῖος οἶδεν ὅσην εἴωϑε πνεῖν ἀνάγχη, τύχη, χαιρός, βία, δυναστεία, 

χαὶ ὅσας ὑποθέσεις χαὶ ἡλίχας εὐπραγίας ἀπνευστὶ δραμούσας ἄχρις 

82 οὐρανοῦ χατέσεισαν χαὶ χατέρραξαν. ὥστε ἀναγχαίως εὐλάβειαν ἐπασπι- ὃ 

δήσεται, τοῦ μηδὲν ἐξ ἐπιδρομῆς δεινὸν παϑεῖν συγγενὲς φυλαχτήριον" ὃ 

88 γάρ, οἶμαι, πρὸς πόλιν τεῖχος, τοῦτ᾽ εὐλάβεια πρὸς ἔχαστον. ἂρ᾽ οὖν 

οὐ παραπαίουσι χαὶ μεμήνασιν ὅσοι παρρησίαν ἄχαιρον σπουδάζουσιν 

ἐπιδείχνυσθαι, βασιλεῦσι χαὶ τυράννοις ἔστιν ὅτε λέγειν τε χαὶ ποιεῖν 

ἐναντία τολμῶντες, οὐχ αἰσθανόμενοι, ὅτι (οὐδ τοὺς αὐχένας μόνον 10 

ὥσπερ τὰ ϑρέμματα ὑπεζεύχϑησαν, ἀλλ᾿ ὅλα τὰ σώματα καὶ τὰς 

Ι! ψυχὰς γύναιά τε χαὶ τέχνα χαὶ γονεῖς χαὶ τὴν ἄλλων ἑταίρων (χαὶδ Ρ. 010 ΜΝ. 

συγγενῶν πολυάνθρωπον οἰχειότητα χαὶ χοινωνίαν ἐχδέδενται, χαὶ ἔξεστι 

τῷ ἡνιόχῳ χαὶ ἐπόχῳ μετὰ πάσης εὐμαρείας χεντεῖν, ἐλαύνειν, ἐπέχειν, 

84 ἀναχαιτίζειν, ἅττ᾽ ἂν ἐθελήσῃ μιχρὰ χαὶ μείζω διατιϑέναι; τοιγαροῦν 16 

στιζόμενοι χαὶ μαστιγούμενοι χαὶ ἀχρωτηριαζόμενοι χαὶ ὅσα πρὸ τοῦ 

ϑανάτου χαλεπὰ πάντα ὠμῶς χαὶ ἀνηλεῶς αἀϑρόα ὑπομένοντες, ἀπαχϑέν- 

δῦ τες ἐπὶ πᾶσι ϑνήσχουσι. (13.) ταῦτ᾽ ἐστὶ τῆς ἀχαίρου παρρησίας τὰ 

ἐπίχειρα, οὐ παρρησίας παρά γε εὖ φρονοῦσι χριταῖς, ἀλλ᾽ εὐηϑείας χαὶ 
φρενοβλαβείας καὶ μελαγχολίας ἀνιάτου γέμοντα. τί λέγεις; χειμῶνά 530 

τις ὁρῶν ἀχμάζηντα χαὶ βαρὺ πνεῦμα ἐναντίον χαὶ λαίλαπα χαταιτγίζου- 

σαν χαὶ χυματούμενον πέλαγος, ἐνορμίζεσϑαι δέον, ἐξορμίζεται καὶ ἐξανά- 

80 γεται; τίς ἢ χυβερνήτης ἢ ναύχληρος οὕτω ποτὲ ἐμεϑύσϑη χαὶ παρῴ- 

γησεν, (ὡς) ὅσων εἶπον χατασχηψάντων ἐθελῆσαι πλεῖν, ἵνα ὑπέραντλος 

ἄνωθεν ἐπιχυϑείσης τῆς θαλάσσης ἢ ναῦς γενομένη πλωτῆρσιν αὐτοῖς 25 

ἐγχαταποϑῇ; τῷ γὰρ βουλομένῳ πλεῖν ἀχινδύνως εὔδιον πνεῦμα οὔριόν 

8. ποιεῖν οσοηΐ. Νίδηρ. 4 ἡλιακὰς εὐπραγίαι οἱ δραμοῦσαι οδηΐ. 
Μαῃρ. ὅ. 6. ἐπασπιδήσεται ἃ: ἐπασπισϑήσεσϑαι σοὶ. Ηοοβοι,, ἐπασπιδώσεται 
ΜΝδηρ., ἐπισπάσεται (86. σύμμαγον, 80 5αρρὶιβ ΡΒΪ]Π0) σοηϊοῖο, ἐπασχηϑήσεται οοῃΐ. 
Ὁ} 8 ἄχαιρον Μαῃρ. (οἷ. ἃ 89): ἄπειρον ἃ 10. οὐχ] οὐδὲ οοπὶ. αηρ. 

αἰσϑανόμενοι βογῖρμβὶ : αἰσθάνονται Α, φυοὰ 5ογνδνὶ πὸὴ Ροίοβί, ηἶϑὶ γὰρ δὐάὰβ 
οὗ δα, Ἠσοβει. 12. ἑταίρων καὶ Μδηρ,: ἑτέρων 18 ἐχδίδονται 

(ἐχδέδονται ἢ) οοηϊ. Μίδησ, 14 ἐπόχῳ Μαηρ.: ἐπ᾿ ὥμω 18 ἐστὶ Μαηγ.: 
ἐπὶ ἃ 19 (μᾶλλον), ἀλλ᾽ εοοηϊεῖο 20 (ἢ) τί σουίοῖὶο 2] τίς Αν, 80 ν. 

Ρ. 213,1 ἐναντιούμενον ὁσοπίοΐο 28. (εὖ τις δηρ. 24 ὡς 5βοτίρβὶ: ἵνα Δ, 

αυοὰ ἰγδηβροβυὶ ροβί πλεῖν, οἱ δἰϊαυϊὰ γοοὶβ ἵνα τοβίδγο υἱάθίυγ ἴῃ εοτγαρίοίβ πλύ- 

νεῖν ἐθελῆσαι βογίρδὶ (οἴ, Μδηρ.:) ἐθελήση Δ, ἐθελούση ν ὅσον ἡ 
πλεῖν Ηοθβοῖ.: πλύνειν ἡ, (απ χαὶ δαά. ΠΟ οΒοΝ. ἵνα] ν. πιο δαποίδία 
20 ἅμα) πλωτῆρσιν οοηϊ. ΠΌΘΒ0}, 30 συγχατεπόϑη οοπὶ. Μδηρ. 
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τε χαὶ λεῖον ἀναμένειν ἐξῆν. τί δέ; ἄρχτον τις (ἢ σὺν ἄγριον ἢ) 571 

λέοντα μετὰ συρμοῦ ϑεασάμενος ἐπιόντα, πραῦναι χαὶ τιϑασεῦ- 

σαι δέον, ἐξαγριαίνει χαὶ ἀνερεϑίζει, ὅπως ϑθοίναν χαὶ εὐωχίαν ὧμο- 

βόροις ἀνηλΞξεστάτοις εὐτρεπίσῃ ἑαυτόν; εἰ μὴ καὶ φαλαγγίοις χαὶ ἀσπίσι 88 

ο- ταῖς Αἰγυπτίαις χαὶ τοῖς ἄλλοις ὅσα τὸν φϑοροποιὸν ἰὸν (ἐπιφέρεται 

οὐδενὶ λυσιτελὲς ἀνθίστασθαι, θάνατον ἀπαραίτητον τοῖς ἅπαξ δηχϑεῖσιν 

ἐπάγουσιν- ἀγαπητὸν γὰρ χατεπάδοντας χαὶ χειροήϑη ποιοῦντας μηδὲν 

ἀπ᾿ αὐτῶν δεινὸν παϑεῖν, εἶτ᾽ οὔχ εἰσιν ἀνθϑρωποί τινες συῶν, φα- 89 

λαγγίων, ἀσπίδων ἀγριώτεροι χαὶ ἐπιβουλότεροι; ὧν τὸ ἐπίβουλον χαὶ 

Ι0ῦ δυσμενὲς ἀυήχανον ἑτέρως ἢ τιϑασείαις χαὶ μειλῆμασι χρωμένους 

διεχδῦναι. τοιγάρτοι ὃ σοφὸς ᾿Αβραὰμ τοὺς υἱοὺς τοῦ Χὲτ --- ἕρμη- 

νεύονται ὃὲ ἐξιστάντες --- προσχυνήσει ((οη. 23, 7), τῶν χαιρῶν 

τοῦτο ὃρᾶν ἀναπειϑόντων. οὐ τὰρ τιμῶν γε τοὺς ἐχ φύσεως χαὶ γένους ὃ0 

χαὶ ἐθῶν ἐχϑροὺς λογισμοῦ, οἱ τὸ τῆς ψυχῆς νόμισμα, παιδείαν, ἐξιστάν- 

18 τες χαὶ χαταχερματίζοντες οἰχτρῶς ἀναλίσχουσιν, ἐπὶ τὸ προσχυνεῖν ἦλθεν, 

ἀλλὰ τὸ παρὸν χράτος αὐτῶν χαὶ τὴν δυσάλωτων ἰσχὺν δεδιὼς χαὶ 
[ἀ ν ΄ » ᾿ 

φυλαττόμενος ἐρεθίζειν, μέγα χαὶ ἐχυρὸν χτῆμα χαὶ ἀγώνισμα ἀρετῆς, 

Ρ. Ό11 Μ. σοφῶν ψυχῶν ἄριστον ἐνδιαίτημα, τὸ διπλοῦν σπήλαιον, [ὃ μαχόμενον 

μὲν χαὶ πολεμοῦντα οὐχ ἐνῆν, ὑπερχόμενον δὲ χαὶ ϑεραπεύοντα τῷ 

830 λόγῳ, χομιεῖται. τί δέ; οὐχὶ χαὶ ἡμεῖς, ὅταν ἐν ἀγορᾷ διατρίβωμεν, 9] 
᾿ εἰώϑαμεν ἐξίστασϑα: μὲν τοῖς ἄρχουσιν, ἐξίστασθαι ὃδὲ χαὶ τοῖς ὑποζυ- 

Ἰώις; αἀλλ͵' ἀπ᾿ ἐναντίας Ἰνώμης χαὶ οὐχὶ τῆς αὐτῆς" τοῖς μὲν γὰρ 

ἄρχουσιν ἐν τιυῇ, τοῖς δὲ ὑποζυγίοις διὰ φόβον τοῦ μηδὲν ἀπ᾿ αὐτῶν 

εἰς ἡμᾶς νεωτερισθϑῆναι. χαὶ διδόντων μὲν τῶν χαιρῶν ἐπιτιϑεμένηυς 99 

35 τὴν τῶν ἐχϑρῶν βίαν χαλὸν χαταλῦσαι, μὴ ἐπιτρεπόντων δὲ ἀσφα- 

λὲς ἡσυχάσαι, βουλομένοις δέ τιν᾽ ὠφέλειαν εὑρίσχεσθϑαι παρ᾽ αὐτῶν 

ἁρμόττον τιϑασεῦσαι. 

1 ἄρχτον Μδῃκ.: ἄρχον τίς ἃ 1. 3 Ἰασῦπα 8---Ὁ9 Ππ|| ἴθ ΑΙ: βυρρ ον Οὐμῃ, 

801 πὶ ἢ ἴδῃ διά, ἢ οβοΝ,, 4 ἀνηλεεστάτοις αηρ,: ἀνηλεεστάτην ἡ ὃ ὅσα 
Ποόβοἢ.: ὅσοι ἡ πιφέρεται ὀδοῦσιν (ἢσς 500 5ι. ὁᾶγοτα ΡΟΒΒΌΙΠ 5) ΒρρΙοἱ Μδπρ,, 

ἔχει Β0ρΡΡ}]}. Ἠορβοῆ. Ἵ ἐπ τάγουσιν ΑΔ (οοπί. Μδηρ.): ἀπάγουσινν 10. τοῦτο 

Μδῃρ.: τοῦ ἡ οὐ Μαπρ.: ὁ 14. 15 ἐξιστάντες Βυβρθοΐιτη 11 ἐρε- 
ϑίέξειν Οοἰοϊογίιβ: ἐρυϑριάξζειν ἡ 18 ρον σπήλαιον αἰ. χομίζεται Μαηρ. 

19 οὐ χενὴν α ὑπερχόμενον Ναηρ.: ὑπερμαχόμενον 20 χομιεῖ- 

ται βογῖρβὶ: χομιεῖσθαι ἡ 94. (οὕτως, χαὶ ὁοπὶεοῖο 20 τιν ΒΟΙρΒΙ: 

τὴν ἃ 

11 εἴ. Τινις, 1 22. (νο]. Πρ. 148,4). 

ΡΒΠοΙΐ5. ὀρέτα νοὶ. ΠΠΠ. 15 
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93 (14). Διὸ χαὶ νῦν ἄξιον ἐπαινεῖν τοὺς μὴ ὑποχωροῦντας τῷ τῆς 

κενῆς προστάτῃ ἐμοῖς κ, ἀλλὰ ἀνθισταμένους χαὶ λέγοντας" μὴ βασιλεύων 

βασιλεύσεις ἐφ᾽ ἡμῖν“ (ἄοη. 31.8); οὔπω γὰρ ἰσχυχύτα ὁρῶσιν αὐτόν, 

οὖχ ὡς φλύγα ἡμμένον τε χαὶ λάμποντα ἐν ἀφθόνῳ ὕλῃ νεμόμενον, 

ων ἀλλ᾽ ἔθ᾽ ὡς σπινθῆρα ἐντυφύμενην, ὀνειρώττοντα δόξαν, οὐχ ἐναργῶς 
ω4 ΨΜ"» «ὦ ΡΒ ᾿ Ν] ,“- Ψ , , ΒΝ ΄ " " . 

ἤδη μετιόντα. γρηστὰς γὰρ ἐλπίδας ὑποβάλλουσιν ξαυτοῖς, ὡσεὶ χαὶ μὴ 
ἡλ - Δ - οὲ λέ ΠΗ ᾿ δο [᾿ τ λεύ Μ «. γκε 

ἁλῶναι δυνησύμενοι. παρὸ λέγουσι" μὴ ἐφ᾽ ἡμῖν βασιλεύσεις“; ἴσον 

τῷ ζώντων, ὄντων, ἰσχυόντων, ἐμπνεύντων ἡμῶν οἴξι δυναστεύσειν; 

ἀσϑενησάντων μὲν τὰρ ἴσως ἐπιχρατήσεις, ἐρρωμένων δὲ ἐν ὑπηχύου 

90 μοίρᾳ τετάξῃ. χαὶ πέφυχεν οὕτως ἔχειν: ἐπειδὰν μὲν γὰρ ἐν διανοία 10 

(2) ὀρθὸς ἰσχύῃ λόγος, ἢ χενὴ χαταλύεται δόξα, ῥώννυται ὃξ ἀσϑενή- " » σχ Ἢ ΟῚ ΕΥῚ ῇ Φ Ἴ " 2 ς ᾿ ρ 5 - ῇ 

μ᾿ ν᾿ ν , ν » ΄ - » ΄ ᾿ 

σαντὴς. ἕως οὖν ἔτι σῴαν ἔχει τὴν ἑαυτῆς δύναμιν ἢ ψυχὴ χαὶ μηδὲν 

αὐτῆς μέρος ἠχρωτηρίασται, ϑαρρείτω βάλλειν χαὶ τοξεύειν τὸν ἐναντιού- 

μενὴν τῦφον χαὶ ἐλευθεροστομείτω φασχουσα΄ οὔτε βασιλεύσεις οὔτε 

90 χυριεύσεις (1014.) οὔτε ἡμῶν οὔτε ἐφ᾽ ἡμῶν ἑτέρων: ἀλλά σου τὰς 15 

ἐπανατάσεις χαὶ τὰς ἀπειλὰς ἐφόδῳ μιᾷ χαταδραμούμεϑα σὺν τοῖς ὄορυ- 

φύόροις χαὶ ὑπασπισταῖς, φρονήσεως ἐγγόνοις " ἐφ᾽ ὧν λέγεται ὅτι ,προσέ- 

ὕϑεντο μισεῖν αὐτὸν ἕνεχα τῶν ἐνυπνίων αὐτοῦ χαὶ ἕνεχα τῶν ῥημάτων 

97 αὐτοῦ“ (1014.). ἀλλλ)΄ι οὐ ῥήματα μὲν χαὶ ἐνύπνια πανϑ᾽ ὅσα ὃ τῦφος 

ἂν εἰδωλοποιῇ, πράγματα δὲ καὶ σαφεῖς ἐνάργειαι τὰ ὅσα ἐπ᾽ ὀρθὸν βίον 30 

χαὶ λόγον ἀναφέρεται; χαὶ τὰ μν μίσους ἅτε χατεψευσμένα, τὰ δὲ φιλίας 
Ῥ " [ - Σ "» Ἀν μι "ν - 

08 ἅτε ἀληϑείας τῆς ἐπεράστου γέμοντα ἐπάξια. μηδεὶς οὖν ἔτι χατηγορεῖν 

ἐπιτολμάτω τῶν τοσούτων τὰς ἀρετὰς ἀνδρῶν ὡς μισανϑρώπου χαὶ μισα- 

δέλφου δεῖγμα ἤθους ἐχφερόντων, ἀλλὰ μαϑών, ὅτι οὐχ ἀνῦρωπος ὁ νῦν 

ἐπιχρινόμενός ἐστιν, ἀλλὰ τῶν ἐν ἔχάστου τῇ ψυχῇ τρόπων ὁ δυξομανὴς 25 

χαὶ φιλότυφης, ἀπονεχέσϑω τοὺς ἀσπονῆον ἔχϑραν χαὶ μῖσος ἀχατάλ- 

λαχτὸν πρὸς [ αὐτὸν αἰρομένους χαὶ μηδέποτε τὸν στυγηϑέντα πρὸς ἐχεί- ρ. 0192 

99 νων στερξάτω, γνοὺς ἀχριβῶς, ὅτι οἵ τοιοῦτοι διχασταὶ Ἰνώμης οὐχ ἂν 

ποτε ἐσφάλησαν ὑγιοῦς, ἀλλὰ μαϑόντες χαὶ παιδευθέντες ἐξ ἀρχῆς τὸν 
᾿ - 

ὦ βασιλεύσης ἰσγυχότα Μαῃρ.: ἐσχηκότα ἃ 4. οὐδ᾽ οοηϊοίο τὲ ΒΟΓΙΒΒΙ: 

ται ἡ, ὑπο ἢ ἔν ὡς σόοι: ἔϑος ῦ ἄρ᾽ ὁοπίεῖο ἴ βασιλεύσης ἡ 

8 τῷ Μαρρ.: τῶν ὁ ὄντων νἱά, 46]. ἀπ ὄντων, ζώντων [ΓᾺ}80. 11 ὁ διὰ. 

ΠῚ 12 οὖν Μαηρ.: οὗ ἡ 10 ἐπανατάσεις Μαπρ.: ἐπαναστάσεις ἡ 

30 ἐνάργειαι Μίδπρ.: ἐνέργειαι ἡ 22 ἀδεχάστου οσὐπίοίο 2 ἐπιτολμάτω τῶν 

ΠΟ σσομ. : ἐπὶ τολμοτάτων ἡ τοιούτων οὐμπὶ. Μαηρ. 24. ἐχκφαινόντων 

ΠΤ 1] δ τῶν Ατ ὁ ὧν ἐοηϊ. δῃρ. τούπων 5ογὶρβὶ: τρόπος ἃ 

27 αὐτὸν Ισόβο.; αὐτοὺς Δ, τοῦτον σοπίοΐο αἰρομένους δυγίρβὶ: ἐρωμένους Ἀ, αἱ- 

ρουμένους ἰἰοσσΒοι. 28 τοιοῦτοι δυρ.: τοσοῦτοι ἡ 
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ὄντως βασιλέα, τὸν χύριον, προσχυνεῖν τε χαὶ τιμᾶν ἀγαναχτοῦσιν, εἴ τις 
τὴν ϑεοῦ τιμὴν νοσφίζεται χαὶ τοὺς ἱχέτας αὐτοῦ μεταχαλεῖ πρὸς τὴν 

ἰδίαν ϑεραπείαν. (19.) διὰ ϑαρροῦντες ἐροῦσιν. «μὴ βασιλεύων βασι- 100 

λεύσεις ἐφ᾽ ἡμῖν“; ἣ ἀγνοεῖς, ὅτι οὐχ ἐσμεν αὐτόνομοι, ἀλλ ὑπὸ ἀϑα- 
, , - , - Ρ »κ δ» , 

ἃ νάτου βασιλέως, τοῦ μόνου ϑεοῦ, βασιλευόμεϑα; τί δέ; οχυριξύων χυ- 

ριεύσεις ἡμῶν“ (ἄρῃ. 31,8); μὴ γὰρ οὐ δεσπηζόμεϑα χαὶ ἔχομέν τε 
"εψᾳ "  ἈΑῚ ᾽ » . ᾿ ᾽ ’ "- 

χαὶ ἕξομεν εἰς τὸν ἀεὶ γρόύόνον τὸν αὐτὸν χύριον; ᾧ δουλεύοντες οὕτω 

γεγήθαμεν, ὡς οὐδεὶς ἕτερος ἐπ᾿ ἐλευϑερία " χαὶ γάρ ἐστι τὸ δουλεύειν 

ϑεῷ πάντων ἄριστον, ὅσα ἐν γενέσει τετίμηται. εὐξαίμην ἄν οὖν χαὶ 10] 
διε ΄» - “- - ΄ ᾿ ᾿ - ΄ - 

10 αὐτὸς δυνηθῆναι τοῖς γνωσθεῖσιν ὑπὸ τούτων ἐμμεῖναι βεβαίως " ὀπτῆρες 

γὰρ χαὶ χατάσχοποι χαὶ ἔφοροι πραγμάτων, οὐ σωμάτων, εἰσὶν ἀχριβο- 

δίχαιοι, πάντα νήφοντες τὸν αἰῶνα, ὡς ὑπὸ μηδενὸς ἔτι τῶν εἰωθότων 

δελεάζειν ἀπατᾶσθαι. μεϑύω δὲ ἄχρι νῦν ἐγὼ χαὶ ἀσαφείᾳ πολλῇ 103 

χέχρημαι χαὶ βάχτρων χαὶ τῶν ποδηγετησόντων ὥσπερ οἵ τυφλοὶ δέομαι" 

15. σχηριπτομένῳ γὰρ ἐγγένοιτ᾽ ἄν ἴσως μήτε προσπταίξιν μήτε ὀλισϑαίνειν. 

εἰ δέ τινες ἀνεξετάστους χαὶ ἀπερισχέπτους εἰδότες ἑαυτοὺς οὐ σπουδά- 10 

ζουσι τοῖς ἐξηταχύσιν ἃ χρὴ πάντα ἀχριβῶς χαὶ περιεσχεμμένως ἀχ’η- 

λουϑεῖν, ἀγνοοῦντες τὴν ὁδὸν ἐπισταμένοις, ἴστωσαν ὅτι δυσαναπορεύτοις 
΄ ΄ ἊΣ ᾿ - ν , 

βαραϑῦροις περιπαρέντες οὐδ᾽ ἐπειγύμενοι προελθεῖν ἔτι δυνήσονται. 

30. ἐγὼ δὲ ἐχείνοις, ὅταν μιχρὸν ἀνεϑῶ τῆς μέϑης, οὕτως εἰμὶ ἔνσπονδος, 104 
΄ " »" κ" Ἅ ᾿ . , ᾿ - ΣΆ Ν ν ὡς τὸν αὐτὸν ἐχϑρὸν χαὶ φίλον εἶναι νομίζειν, χαὶ νῦν οὐδὲν ἧττον 

τὸν ἐνυπνιαστήν, ὅτι 1ε χαὶ ἐχεῖνοι, προβαλοῦμαι χαὶ στυγήσω" καὶ 

οὐδεὶς εὖ φρονῶν ἐπὶ τούτῳ μέμψαιτ᾽ ἄν με τῷ τὰς πλειόνων γνώμας 
τε χαὶ ψήφους ἀεὶ νιχᾶν. ἐπειδὰν ὃξ πρὸς ἀμείνω βίον μεταβάλῃ χαὲὶ 108 

25 μηχέτ᾽ ἐνυπνιάζηται μηδὲ ταῖς χεναῖς τῶν χενοδόξων φαντασίαις ἰλυ- 

σπώμενος χαχοπαϑῇ μηδὲ νύχτα χαὶ σχύτος χαὶ πραγμάτων ἀδήλων 

χαὶ ἀτεχμάρτων συντυχίας ὀνειροπολῇ. περιαναστὰς ὃδὲ ἐχ τοῦ βαϑέος Ι00 

ὕπνου διατελῇ μὲν ἐγρηγορώς, ἐνάργειαν δὲ πρὸ ἀσαφείας χαὶ πρὸ ψευ- 

δοῦς ὑπολήψεως ἀλήϑειαν χαὶ πρὸ νυχτὸς ἡμέραν χαὶ φῶς πρὸ σκότους 

2 ἱκέτας Μδηρ'.: οἰχέτας Α ὃ, 4 βασιλεύσης ἃ 9. μοβὲ τετίμηται Ἰαοιιηλιη 

βίαι! Νίδην, 11 εἰσὶν] ἦσαν σοπὶ. Ἀἴλησ. 11. 12 ἀχριβοδίχαιοι 50τρ 51: 

ἀχριβεῖς, δίχαιοι Α 1 ἀσαφία [Ὁ σχηριπτομένῳ ΙΟοσΒο.; σα, ἴας, ὃ Ππ{{. 

μένω Α 10. 171 σπουδάζουσι ΠΟΘΒΟἢ.: σπου, ἰδο. 1 ||. ἃ 18 (ο ἀγνο- 

οὔντες (τοῖς) σΟΙ οἷο 19. ἐπειγόμενοι βογῖρβὶ: ἐπιγινόμενοι ἃ, ἐπινηχόμενοι οοηΐ, 

Μαηρ, 0 ἔνσπονδος Μαηρ,: ἔτπονδος ἡ, ἔκσπονδος Ηοθδοἢ. ῶ με τῷ 

βΟΓρΡΒι: μετὰ Α, κατὰ ὑοηϊ. ΜΆπρ,, μοι τὸ τ] μὲ τοῦ ΠΟΟΒΘΝ, πλειόνων βογίρδ5]: 

πλείω Δ, πλείους ν, τῶν νἱὰ. αἡά. 30. 20 δυσπώμενος βογρ5ὶ (εἰλυσπώμενος 
γ): εἰἱλησπόμενος ἡ 28, 29. ψεύδους ἃ 

18" 
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᾿ 

ἀποδέχηται καὶ τὴν μὲν γυναῖχα τοῦ Αἰγυπτίου, σώματος ἡδονήν, εἰς 

αὐτὴν εἰσελθεῖν χαὶ τῆς ὁμιλίας αὐτῆς ἀπολαῦσαι παραχαλοῦσαν ἀπο- 

στρέφηται (ἄρῃ. 39,1) διὰ πόϑον ἐγχρατείας [ χαὶ ζῆλον εὐσεβείας μ. 61 Μ. 
᾿ 4 “- ΕΩ ω . - 01 ἄλεχτον, ὧν δὲ ἔδοξεν ἀλλοτριωϑῆναι συγγενιχῶν χαὶ πατρῴων ἀγαϑῶν 

μεταποιῆται πάλιν τὸ ἐπιβάλλον ἀρετῆς ἑαυτῷ μέρος διχαιῶν ἄἀνα- ὅ 

χτᾶσϑαι χαὶ ταῖς χατὰ μιχρὸν ἐπανιὼν βελτιώσεσιν ὡς ἐπὶ χορυφῆς 

τοῦ ξαυτοῦ βίου χαὶ τέλους ἱδρυϑεὶς ἀναφϑέγξηται, ὃ παϑὼν ἀχριβῶς 

ἔμαϑεν, ὅτι, τοῦ ϑεοῦ“ (θΘοη. 80, 19) ἐστιν, ἀλλ᾽ οὐδενὸς ἔτι τῶν εἰς μ' ᾿ " ἢ ᾿ 

108 γένεσιν ἡκόντων αἰσϑητοῦ τὸ παράπαν, οἵ μὲν ἀδελφοὶ χαταλλαχτηρίους 

ποιήσονται συμβάσεις, τὸ μῖσως εἰς φιλίαν χαὶ τὸ χαχόνουν εἰς εὔνοιαν 10 

μεταβαλόντες, ἐγὼ δ᾽ ὁ τούτων ὀπαδὸς --- πείθεσθαι γὰν ὡς δεσπόταις 

109 οἰχέτης ἔμαϑον --- ἐπαινῶν οὐχ ἐπιλείψω τῆς μετανοίας ἐχεῖνον" εἴ 1 

χαὶ Μωυσῆς ὁ ἱεροφάντης ἀξιέραστον χαὶ ἀξιομνημόνευτον οὖσαν αὐτοῦ 

τὴν μετάνοιαν ἐκ φϑορᾶς ἀνασῴζει διὰ συμβόλου τῶν ὀστέων, ἃ χατο- 

ρωρύχϑαι μέχρι τοῦ παντὸς οὐχ ετο δεῖν ἐᾶν (ἐν Αἰγύπτῳ (ἔχοα. ιὉ 

18,19), παγχάλεπον ἡγούμενος, εἴ τι ἤνϑησεν ἢ ψυχὴ χαλόν, τοῦτ᾽ 

ἐᾶσαι μαρανϑῆναι χαὶ χαταχλυσϑὲν ἀφανισθῆναι πλημμύραις, ἃς ὁ τῶν 

παϑῶν Αἰγύπτιος ποταμύς, τὸ σῶμα, διὰ πασῶν τῶν αἰσϑήσεων ῥέων 

ἐνδελεχῶς ἐχδίδωσιν. 

"0 (10.) Ἡ μὲν οὖν ἐπὶ τῶν δραγμάτων φανεῖσα ὄψις ἀπὸ γῆς χαὶ διά- 90 

χρισις εἴρηται" τὴν ὃὲ ἑτέραν χαιρὺς ἤδη σχοπεῖν, χαὶ ὡς ὀνειροχριτιχῇ 

"}} τέχνῃ διαστέλλεται, εἶδεν οὖν φησιν οἐνύπνιον ἕτερον χαὶ διηγήσατο 

τῷ πατρὶ χαὶ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ χαὶ εἶπεν: ὥσπερ (6) ἥλιο; χαὶ ἢ σελήνη 

χαὶ ἔνδεχα ἀστέρες προσεχύνουν με. χαὶ ἐπετίλησεν αὐτῷ ὁ πατὴρ χαὶ 

ἕ εἶπε" τί τὸ ἐνύπνιον ὃ ἐνυπνιάσϑης; ἀρά γε ἐλθόντες ἐλευσόμεϑα ἐγὼ χαὶ ἢ 
’ ᾿ φ 2. ᾽ ὦ Β “- , δ.» ἢ ᾿ - . “ ει 

μήτηρ σου χαὶ οἱ ἀδελφοί σοῦ προσχυνῆσαί σοι ἐπὶ τὴν γῆν; ἐζήλωσαν 

ὃὲ αὐτὸν οἱ ἀδελφοί, ὁ δὲ πατὴρ διετήρησε τὸ ῥῆμα“ (ὅθι. 81,9---11). 

"12 φασὶ τοίνυν οἱ μετεωροληγιχοί, τὸν ζῳδιαχὸν χύχλον μέγιστον ὄντα τῶν 

χατ᾽ οὐρανὸν δυοχαίδεχα ζῳδίοις, ἀφ᾽ ὧν χαὶ τὴν ἐπωνυμίαν ἔσχε, 

χατηστερίσϑαι, ἥλιον δὲ χαὶ σελήνην ἀεὶ περὶ αὐτὸν εδλουμένους ἕχαστον 30 

2 αὐτὴν Μίαηρ.: αὐτὸν ἡ ἢ μεταποιῆται ΠΌΘΒΟΝ.: μεταποιῆσαι ἡ ἀρετῆς 

οὐ. Ποσβο, 10 χαχόνουν ίαηρ.: χαχὸν ἡ 12 ἐπαίνων οὐχ ἐπιλήψω ἡ 

19. Μωσῆς ἃ 1ἢ ἐὰν ΔΑ, ἐν δΔὐὰά, Ποοβοι. 10 πᾶν χαλεπὸν 30 ἐπὶ 

Βογὶρδὶ: ἀπὸ ἡ δραγμάτων δίαμπρ.: πραγμάτων ἡ γῆς φηφϑεῖσα) σοηίοῖο 

(εἴ, ὃ 0) 91 χαὶ 8660]. (Ὅδἢ ὀνειροχριτιχὴ ἃ 92. διαστέλλεσθαι 

οοηὶ. Μίαην, 20 ὁ αὐἀά, Μαηρ. Ὡδ (τοῦτο) ὃ οοπίεῖϊο, εἴ, ἃ 1322 29. ζῳδίοις 

βογίρβὶ: ζωδίων ἡ, ζωδίων σημείοις σοηϊ. ΜΔην, 30 χατηστερεῖσϑαι ἃ 
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διεξέρχεσθϑα! τῶν ζῳδίων, οὐχ ἰσοταχεῖς, ἀλλ ἐν ἀριϑμοῖς καὶ χρόνοις 

ἀνίσοις, τὸν μὲν ἐν ἡμέραις τριάχοντα, τὴν ὃὲ δωδεχατημορίῳ τούτων 

μάλιστα, ὅπερ ἡμερῶν δυεῖν χαὶ ἡμίσους ἐστίν. ἔδοξεν οὖν ὁ τὴν θεό- 113 

πεμπτὴν φαντασίαν ἰδὼν ὑπ᾽ ἀστέρων ἕνδεχα προσχυνεῖσϑαι, δωδέχατον 

5. συντάττων ἑαυτὸν εἰς τὴν τοῦ ζῳδιαχοῦ συμπλήρωσιν χύχληου. μέμνη- 114 

μαι δὲ χαὶ πρότερόν τινος ἀχηύσας ἀνδρὸς οὐχ ἀμελῶς οὐδὲ ῥαϑύμως 

τῷ μαϑήματι προσενεχϑέντος, ὅτι οὐχ ἀνθοωποι μόνοι δοξομανοῦσιν, 

ἀλλὰ χαὶ οἵ ἀστέρες χαὶ περὶ πρωτείων ἁμιλλώμενοι διχαιοῦσιν οἱ 

ρ. 614 ΜΝ. μείζους [ ἀεὶ πρὸς τῶν ἐλαττόνων δορυφορεῖσθϑαι. ταῦτα μὲν οὖν, ὅπως [Ὁ 
- " " - ᾿ Ψ ᾿, - ΄ - 

ι0 ἂν ἀληϑείας ἢ εἰχαιολογίας ἔχῃ, παρετέον τοῖς μετεωροθϑήραις σχοπεῖν. 

λέγομεν δὲ ἡμεῖς, [ὡς] ὅτι ὃ σπουδῆς ἀχρίτου χαὶ φιλονειχίας ἀλόγου 

χαὶ χενῆῇς δύξης ἐραστής, ἀεὶ φυσώμενος ὑπ᾽ ἀνοίας. οὐ μύνον ἀνϑρώ- 
΄ ’ Ξε ᾿ Ἁ Ἁ Ἁ - ν δ ᾿᾽ “-“ , "»"» 

ποὺς ὑπερχύπτειν ἀλλὰ χαὶ τὴν τῶν ὄντων φύσιν ἀξιοῖ, χαὶ νομίζει ΠῸ0 

υὲν ἑαυτοῦ χάριν τὰ πάντα γεγενῆσθαι, ἀναγχαῖον δ᾽ εἶναι δασμὸν 

15 ἔχαστον ὡς βασιλεῖ φέρειν αὑτῷ, γῆν, ὕδωρ, ἀέρα, οὐρανόν" χαὶ τοσαύτῃ 
- ᾿ ΄ " - »-» “, ΄ ᾽ Δ 

τῆς εὐηϑείας ὑπερβολῇ χρῆται, ὥστε οὐχ ἰσχύει λογίσασϑαι, ὃ χἂν 
-ι-}» ἃι , κ᾽ πον ος δ κπιν, 2 ΒΞ - παῖς ἄφρων ἐννοηϑείη, ὅτι τεχνίτης οὐδεὶς ἕνεχα μέρους ποτὲ ὅλην, 

ἀν ἕνεχα “οὐ ὅληι ᾿ ΠΝ" Ὡ Ὁ ἦ », Ἀλ »» "ΒΞ δ. ν᾿» ἢ ὡς Ἷ τοῦ ὅλου μέρος δημιουργεῖ" μέρος δὲ τοῦ παντὸς ἀνϑρωπος, 

ὥστε γεγονὼς εἰς τὸ συμπλήοωμα τοῦ χύσμου διχαίως ἂν αὐτὸς ἐκείνῳ 

30 συντελοίη. (11.) φλυαρίας ὃὲ ἄρα τοσαύτης γέμουσί τινες, ὥστε ἀγα- 117 

ναχτοῦσιν, εἰ μὴ ὁ χόσμος τοῖς βουλήμασιν αὐτῶν ἕποιτο, διὰ τοῦτο 

Ξέρξης μὲν ὃ [Περσῶν βασιλεύς, βουλόμενος τοὺς ἐχϑροὺς χαταπλῆξαι, 

μεγαλουργίας ἐπίδειξιν ἐποιξῖτο, χαινουργῶν τὴν φύσιν" γῆν μὲν γὰρ 118 
, - Π ΄ ᾿ " Ἷ ᾿ ν - ΄ 

μετεστοιχείου χαὶ ϑάλατταν, ἀντιδιδηοὺς πελάγει μὲν ἤπειρον, ἠπείρῳ 

δὲ πέλαγος, τὸν μὲν Ἑλλήσποντον ζευγνὺς γεφύραις, ὄρος δὲ τὸν λϑω 
᾿ 

δ 
΄ ᾿ ἣ - -“Ἄ , , τος , ᾿ ᾿ 

ῥηγνὺς εἰς βαθεῖς χύλπους, οἱ πληρούμενοι θαλάττης ὁ νέος χαὶ χειρύ- 

χμητος εὐθὺς πόντος ἦσαν, τὸ παλαιὸν τῆς φύσεως ἐζαλλοιωϑείς" τὰ 119 

1 ἰσοταχεῖς (γ6] ἰσοταχῶς) ΠΟΟΒΟἢ.: ἰσοταχοῦς Α ἐναρίϑμοις 2 δ᾽ ἐν 
σοπίεῖο δωδεκάτην μορίω ἡ ὃ, 6. μέμνημαι Ποοβοὶ.: μέμνηται ἡ 

10 ἢ οοτγ, ὁχσ ἡ ἃ εἰχοτοληγίας σοπὶοὶο 11 ὡς Βοοϊιεὶ 14. εἶναι] οἷον σοηΐ. 

Μδηρ. 1 αὐτῷ ἃ 1Ὁ χρῆσθαι, 586] τ 5. 8. ΑᾺ ἰσχύει Α: 

ἰσχύειν Ἠοδβεῖ. 11 οὐδὲ εἴς Α μέρους 16 50}}.: μέρος ἡ 19 ὥστε] 

ἧς δὲ ΠΌΘ50]}. γεγονὼς 5ογῖρ51: γέγονεν ἃ 30. συντελοίη ΒοΙΙθ 81: συντελώνη 

Α, συντελῶν ἢ ν, συντελῶν εἴη οοπί. ΟΟΠ ἢ 23] αὑτῶν εομϊοῖο 25 ζευγνὺς 

Ἱεφύραις Ποοβςἢ.: ζευγνύσθαι φυραῖς ἡ 20 οἴ α 20, 97 χειρύχμητος 5ΟΓΙΡΒΙ: 

χειρότμητος 2 τὸ παλαιὸν 5ογίρ5᾽: τῷ παλαιῶ Α, τοῦ παλαιοῦ σοηὶ. Μαην. 

21- ΟἿ. 1 οἵ. Ἡοτγοῦ, Ὑ1| 22-..94, 88---πσοὶ, Νογάοῃ, Καπβδίρτγοβα μ. δῦ, 80, 
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δὲ περίγεια, ὡς ἐδόχει, ϑαυματουργήσας ἀνέβαινε ταῖς τετολμημέναις 
΄ , ᾿, 

ἐπινοίαις συνανάγων ἀσέβειαν ἑαυτῷ χαὶ εἰς οὐρανὸν ὁ δύστηνος, ὡς 

τὰ ἀχίνητα χινήσων χαὶ τὸν ϑεῖον στρατὸν χαθαιρήσων, χαί, τὸ λεγό- 

130 μενον, ἀφ᾽ ἱερᾶς ἤρχετο" τὸν τὰρ ἄριστον τῶν ἐχεῖ, τὸν ἣγεμύνα 

ἡμέρας ἥλιον, ἐτόξευεν, ὥσπερ οὐχ αὐτὸς ἀφανεῖ βέλει φρενοβλαβείας ὁ 

τιτρωσχύμενος οὐ μόνην διὰ τὸ ἀδυνάτων ἀλλὰ χαὶ διὰ τὸ ἀνοσιωτάτων 

ἔργων ἐρᾶν, ὧν χαὶ θάτερον μεγάλη τῷ ἐγχειροῦντι δύσχλεια ἦν. 

121 Γερμανῶν δὲ πολυανϑρωποτάτην μοῖραν --- ἀμπωτίζει δὲ παρ᾽ αὐτοῖς 

ἣ ϑάλαττα --- λόγος ἔχει χατὰ τὰς ἐχεῖ παλιρροίας ἐπιδρομὰς ὠϑου- 
Ζ ᾿ « ΄ ν᾿ ᾿ ᾿ ᾿ - ΠΑΝ μένους μετὰ σπουδῆς, ἐπανατεινομένους γυμνὰ τὰ ξίφη, ϑέοντας ὡς 10 

129 στῖφος πολεμίων τὸ χυματούμενον πέλαγος ὑπαντιάζειν: ζοῦς) ἄξιον 

μισεῖν μέν, ὅτι ἐναντία ὅπλα δι᾽ ἀϑεύότητα χατὰ τῶν ἀδουλώτων τῆς 

φύσεως αἱρεῖσθαι τολμῶσι μερῶν, χλευάζειν δέ, ὅτι ἀδυνάτοις ἐγχει- 

ροῦσιν ὡς δυνατοῖς, νομίζοντες ὡς ζῷον καὶ ὕδωρ χεντεῖσθαι, τιτρώ- 

σχεσϑαι, χτείνεσϑαι δύνασθαι, χαὶ πάλιν ἀλγεῖν, δεδιέναι, φόβῳ τῶν ι8 

ἐπιόντων ἀποδιδράσχειν χαὶ ὅσα ψυχῆς πάθη χατὰ τε ἡδονὰς χαὶ ἀλγη- 

123 δόνας ἀναδέχεσθαι. (18.) χϑὲς | δ᾽ οὐ πρῴην ἄνδρα τινὰ οἶδα τῶν ρ. 615 ΜΝ. 

ἡηξμονιχῶν, ὅς, ἐπειδὴ τὴν προστασίαν χαὶ ἐπιμέλειαν εἶχεν Αἰγύπτου, τὰ 

πάτρια χινεῖν ἡμῶν διενηήϑη χαὶ διαφερόντως τὸν ἁγιώτατον καὶ φρι- 

χωδέστατον περὶ τῆς ἑβδόμης ὑπάρχοντα νόμον χαταλύειν χαὶ ὑπηρετεῖν 90 
"» ᾿ Σ » - ᾿ ᾿ "ν --- ᾿ ὺ ὃ , ἜΡΙ "ν. “ 

ἠναάγχαζεν αὐτῷ χαὶ τὰ ἀλλὰ ποιεῖν παρὰ τὸ χαϑεστὼς ἔϑος, νομίζων 
- ᾿ Ψ ᾿ - ᾿ δ εκ.» [ὦ κ - - - 

ἀρχὴν ἔσεσθαι χαὶ τῆς περὶ τὰ ἄλλα ἐχδιαιτήσεως χαὶ τῆς τῶν ὅλων 

124 παραβάσεως, εἰ τὸ ἐπὶ τῇ ἑβδόμῃ πάτριον ἀνελεῖν δυνηϑείη. χαὶ μήϑ᾽ 
- οὖς ἐβιάζετο ὁρῶν εἴχοντας τοῖς ἐπιτάγμασι μήτε τὴν ἄλλην πληϑὺν 

ἠρεμοῦσαν, ἀλλὰ βαρέως χαὶ τραχέως φέρουσαν τὸ πρᾶγμα χαὶ ὡς ἐπ᾿ 25 

ἀνδραποδισμιῦ χαὶ πορϑήσει χαὶ χατασχαφῇ πατρίδος πενθοῦντας τε 
᾿ ὲ 

128 χαὶ χατηφοῦντας, ἠξίου λόγῳ διδάσχειν παρανομεῖν, φάσχων" εἰ πολεμίων 

ἔφοδης αἰφνίδιον γένοιτο ἢ χαταχλυσμοῦ φορὰ τοῦ ποταμοῦ ταῖς πλημ- 

1 ἐπίγεια σοπίοϊο 4 τὸν] τὸ ὁοῃϊοῖο ὃ οὐχ] εἰ νοὶ} χαὶ οοηΐ. Μδηρ. 

8 δὲ Α: γε Ποοβοι. (πὶ πὰρ. Δ, ἴῃ οἱ, γὰρ) ἀμποτίζειν ἃ 9. ἐπιδρομαῖς 

σοπὶ. Μδηρ, 11 οὺς αὐ, Μδῃρ, 14. δυνατοῖς Μαηρ.: δυνατὸν ἡ 18 ἐπειδὴ 
ἤπς ἐγαηϑροβαϊ: δὶ τὰ Βαθοῖ ἡ 19. ἁγιώτατον βογρδ8ὶ: ἁγιωδέστατα Α, ἁγιω- 

δέστατον Μίδῃρ. 19. 90 φρικωδέστατον ίαηγ,: φρικωδέστατα ἡ 21 αὐτῷ) ἐν 
αὐτῇ ΜαγκΙαηὰ 30. 21 πενθοῦντες εἴ χατηφοῦντες ἡ 

8.58, Ατὶξε. ΕἸ}. Νίσοιῃ, ΠΕῚ ρ. 1229 Ὁ 27: εἰ μηδὲν φοβοῖτο, μήτε σεισμὸν μήτε τὰ 

χύματα, καϑάπερ φασὶ τοὺς Κελτούς. ϑίγαθο ΥΠ1 3.1; οὐχ εὖ δ᾽ οὐδὲ ὁ φήσας ὅπλα 
αἴρεσθαι πρὸς τὰς πλημμυρίδας τοὺς Κίμβρους... 
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μύραις παραρρήξαντος τὸ χῶμα ἢ ῥιπὴ πυρὸς ἢ χεραυνία φλὸξ ἢ λιμὸς 

ἢ λοιμὸς ἢ σεισμὸς ἢ ὅσα ἄλλα χαχὰ χειροποίητα χαὶ ϑεήλατα, μεϑ' 

ἡσυχίας πάσης οἴχοι διατρίψετε; ἢ μετὰ τοῦ συνήθους σχήματος προ- 130 

ελεύσεσϑε, τὴν μὲν δεξιὰν εἴσω χεῖρα συναγαγόντες. τὴν δὲ ἑτέραν 

5. ὑπὸ τῆς ἀυπεχόνης παρὰ ταῖς λαγόσι πήξαντες, ἵνα μηδ᾽ ἄχοντές τ 

τῶν εἰς τὸ σωϑῆναι παράσχησϑε; χαὶ χαϑεδεῖσῦε ἐν τοῖς συναγωγίοις 137 

ὑμῶν, τὸν εἰωθότα ϑίασον ἀγείρηντες καὶ ἀσφαλῶς τὰς ἱερὰς βίβλους 

ἀναγινώσχοντες χἂν εἴ τι μὴ τρανὲς εἴη διαπτύσσοντες χαὶ τῇ πατρίῳ 

φιλοσοφίᾳ διὰ μαχρηγορίας ἐνευχαιροῦντές τε χαὶ ἐνσχολάζοντες: ἀλλὰ 138 

10 γὰρ ἀποσεισάμενοι πάντα ταῦτα πρὸς τὴν ξαυτῶν χαὶ γονέων χαὶ τέχνων 

χαὶ τῶν ἄλλων οἰχειοτάτων χαὶ φιλτάτων σωμάτων, εἰ δὲ δεῖ τἀληϑὲς 

εἰπεῖν, χαὶ χτημάτων χαὶ χρημάτων, ὡς μηδξ ταῦτα ἀφανισϑείη, βοή- 

ὕξιαν ἀποδύσεσθϑε, καὶ μὴν οὗτος αὐτὸς ἐγὼ τὰ λεχϑέντα, ἔφη, πᾶντα 139 

εἰμί, τυφώς, πόλεμος, χαταχλυσμός, χεραυνής, λιμηρὰ χαὶ λοιμώδης 

15 γόσος, ὃ τινάττων χαὶ χυχῶν τὰ παγίως ἑστῶτα σεισμός, εἰμαρμένης 

ἀνάγχης οὐχ ὄνομα, ἀλλ᾿ ἐμφανὴς ἐγγὺς ἑστῶσα δύναμις. τί οὖν τὸν 130 

ταῦτα λέγοντα ἢ διανοούμενον αὐτὸ μόνον εἶναι φῶμεν; ἀο᾽ οὐχ ἐχτό- 

πίον; ὑπερωχεάνιον μὲν οὖν ἢ μεταχύσμιόν τι χαινὸν χαχόν, εἴ 1ε τῷ πάντα 

μαχαρίῳ ὃ πάντα βαρυδαίμων ξαυτὸν ἐξομοιοῦν ἐτόλμησεν. ὑπερϑεῖτ᾽ ἂν οὖ- 13] 
᾿ « , 

ρ. 616 Μ. τὸς ἥλιον χαὶ σελήνην χαὶ τοὺς ἄλλους ἀστέρας βλασφημεῖν, , ὁπότε τι τῶν 

“ι ἐλπισϑέντων χατὰ τὰς ἐτησίγυς ὥρας ἢ αἡ συνόλως ἢ μὴ ῥαδίως ἀποβαί- 

νοι, φλογμὸν μὲν ϑέρους, χρυμὴὸν δὲ [χαὶ] χειμῶνος βαρὺν χατασχήπτοντος, 

ἔχρος ὃδὲ χαὶ μετοπώρου, τηῦ μὲν πρὸς εὐχαρπίαν ἐστειρωμένου, τοῦ 

δὲ πρὸς νοσημάτων γενέσεις εὐτοχία χρωμένου; πάντα μὲν οὖν ἀνα- 139 

5. σείων χάλων ἀχαλίνου στόματος χαὶ χαχηγόρου γλώττης, ὥσπερ τὸν 

Ξἰωθότα δασμὸν οὐχ ἐνεγχύντας τοὺς ἀστέρας αἰτιάσεται, τιμᾶσθαι μο- 

νονοὺ χαὶ προσχυνεῖσϑαι διχαιῶν ὑπὸ τῶν οὐρανίων τἀπίγεια χαὶ περιτ- 

ὦ διατρίψεται ὃ ἑχόντες οοηϊ, Ματγκδηὰ 0 χκαϑεῦδεῖσϑαι (ε 5. 5.) ἡ 

ἴ ἀγείροντες Νδηρ,: ἐγείροντες ἃ ἀσφαλῶς Μαηρ,: ἀσφαλεῖς ἃ τὰς Μδηρ.: 

τε ἡ 8 διαπτύσσοντες Δίληρ, : διαπτύοντες ἡ 11 δεῖ Ποσβοῖ,: δὴ 
12 ἀποδύσεσθε 5ογίρβι : ἀποδύεσθαι Δ, ἐπαποδύσευθε οὐμὶ. δίαην,, ἀποδύεσθεν 

14 λιμηρὰ Ποοϑοι.: λοιαύρα ἃ 16 τὸν κου ρεὶ: ἦν ἁ, ἄν οοπὶ, ΠορβοΝ,., κοο], 

Μαην. 18 ἐχαὶδ χαινὸν ὁσῃίοίο 19. ὑπερϑεῖτ᾽ ἂν Βοτίρϑι: ὑπερ, ας, 1 ---ὦ Ππί,ς 

αν Α, ὕπερθεν ἔτ᾽ ν, ὑπερέθετ᾽ ἂν ΠΟοοϑοΒ. 20. μευ. ἢ Ἠοοβεδ,: εἰ 32 φλογ- 

μὸν οἱ χρυμὸν δἰίθγιμ ἴῃ αἰτοῦ] α5. Ἰοσαπν ἰγᾶπβρ. ὉΠ π καὶ 800}. δίαῃι, 
2 πρὸς Μδηρ.: ἦρος εὐχαρπίαν ΠΟύβ0Π.: ἀχαρπίαν 24, 95 ἀνασείων 

Μδηρ.: ἀνασείειν ἡ 20 χαλὸν ἃ χακηγύρου Μαηρ,: χατηγόρου 

20 ἀστέρας Μαην.: δ᾽ ἑτέρας ἡ ἢ διχαιῶν Εἰοίποτ: δικαίου Δ, διχαιώσας εοοῃὶ, 
ΕΤΤΝ οὐρανίων δίαημ, : οὐρανῶν ἡ 
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τότερον ἑαυτόν, ὅσῳ χαὶ τῶν ἄλλων ἄνθρωπος ὧν διενηνοχέναι ζῴων 

138 δοχεῖ. (19.) τοιοῦτοι μὲν οἱ χορυφαῖοι τῆς χενῆς ἡμῖν δόξης γράφονται, 

τοὺς δὲ χορευτὰς ἐν μέρει χατ᾽ αὐτοὺς ἴδωμεν. οὗτοι μὲν ἐπιβουλεύ- 

ουσιν ἀεὶ τοῖς ἀσχηταῖς ἀρετῆς" οὃς ὅταν ἴδωσι σπουδάζοντας τὸν αὐτῶν 

βίον ἀληϑείᾳ ἀδόλῳ φαιδρύνειν χαὶ ὡς πρὸς σεληνιαχὸν ἢ τὸ ἀφ᾽ ἡλίου 5 

χαϑαρὸν φέγγος αὐγάζειν, ἀπατῶντες ἢ βιαζόμενοι χωλύουσιν, εἰς τὸν 

ἀσεβῶν ἀνήλιον χῶρον εἰσελαύνοντες, ὃν ἐπέχουσι νὺξ βαϑεῖα χαὶ σχότος 

ἀτελεύτητον χαὶ εἰδώλων χαὶ φασμάτων χαὶ ὀνειράτων ἔϑνη μυρία, 

134 χαἀχεῖ χαταδύσαντες προσχυνεῖν ὡς δεσπότας ἀναγχάζουσι. τὸν μὲν γὰρ 

φρονήσεως ἀσχητὴν ὑπολαμβάνομεν ἥλιον, ἐπειδήπερ ὁ μὲν τοῖς σώ- τὸ 

ὁ δὲ τοῖς χατὰ ψυχὴν πράγυασιν ἐμπαρέχει φῶς, τὴν δὲ παι- 

δείαν, ἦ χέχρηται, σελήνην --- ἐν νυχτὶ γὰρ ἢ ἑχατέρας εἰλιχρινεστάτη 

φελιμωτάτη χρῇσίς ἐστιν ---, ἀδελφοὺς δὲ τοὺς παιδείας χαὶ 

ἀσχητιχῆς ψυχῆς (ὡς) ἄν ἐγγόνους ἀστείους λόγους, οὖς πάντας ὀρϑὴν 

ἀτραπὸν εὐθϑύνοντας τοῦ βίου παλαίσμασι πολυτρόποις χαὶ πολυμηχάνοις 1Ὁ 

αὐχενίζοντες ἐχτραχηλίζειν χαὶ χαταρράττειν ὑποσχελίζοντες οἱ μηδὲν 

[35 ὑγιὲς μήτε λέγειν μήτε φρονεῖν ἐγνωχήτες ἀξιοῦσι. διὸ χαὶ ἐπιτιυᾷ τῷ 

τοιούτῳ τιϑασῶς ὁ πατήρ, οὐχ ᾿Ιαχώβ, ἀλλ ὁ χαὶ τούτου πρεσβύτερος 

ὀρθὸς λόγος φάσχων" ,,ιτί τὸ ἐνύπνιον τοῦτο ἐνυπνιάσϑης“ (θη. 317, 10); 
Ὕ 

120 ἀλλ᾽ οὐχ ἐνύπνιον εἶδες: ς" τῇ «᾿ς ἦν ΡΣ τοὼρ { “ν ὅτι τὰ φύσει ἐλεύθερα ἀνϑρω- 530 

πείων ἀναγχῃ δοῦλα ἔσται χαὶ ὑπήχοα τὰ ἄρχοντα χαί, τὸ ἔτι παρα- 

δοξότερον, οὐχ ἄλλων ὑπήχοα ἀλλὰ τῶν ἀρχομένων, οὐδ᾽ ἑτέρων 

δοῦλα ἀλλὰ τῶν δουλευόντων; εἰ μὴ ἄρα χράτει ϑεοῦ τοῦ μόνου 

πάντα δυνατοῦ, ᾧ χαὶ τὰ ἀχίνητα χινεῖν χαὶ τὰ φορούμενα θέμις ἱδρύ- 
΄ 

131 σασϑαι, μεταβολὴ τῶν χαϑεστώτων γένοιτο πρὸς τἀναντία. [ ἐπεὶ τίνα μ. 017 Ν. 

ἕξει λόγον τὸ ὀργίζεσθαι χαὶ ἐπιτιμᾶν τῷ τὴν χαϑ᾽ ὕπνον φαντασίαν 56 

ἰδόντι; ἡ γὰρ ἐχὼν εἶδον αὐτήν; ἐρεῖ, τί μοἱ τὰ τῶν ἐχ προνοίας 

ἠδικηχήότων ἐπάγεις ἐγχλήματα; τὸ προσπεσὸν ἔξωϑεν χαὶ πλῆξαν μοῦ 

2 χαινῆς α γραφέσθων σοπίοϊο (εἴ, 6, στ, ὶ 9305) 9. χατ᾽ αὐτοὺς βοτί ρ5ὶ: 
χα αὑτοὺς 4 τοῖς ΠΙΟΒ0ἢ)..: τῆς αὐτῶν ὁοπίεῖϊο ῦ ἀπατῶν- 

τες Μαηρ.: ἀπαντῶντες ἃ 1 χαὶ οἴπ. ν : 8. ἔϑνη Ποοβοῃ.: ἔϑη Α, 

εἴδη οοὐπὶ, δίαηπσ. 9. χαταδήσαντας ὁοπϊ. δίλησ, δεσπότας {ζξαυτοὺς) σομίοϊο 

10 ἥλιον] ἧς τη ἰδοπα ἃ ὁ Μδληρ.: ἱποῦπα ἴῃ ἁ, οἱ Ἠοθβοῇ, 12 ἡ) 

ἡ 14 ὡς αἰ. Μαπρ. 10 ὑποσχελίζοντας ἡ 18 τιϑασῶς Ξοτῖρεὶ: 

τιϑάσω Δ, ἀτιϑάστω Υ οὐχ ἃ 19. τοῦτο (Ὁ) σοπίοϊο, οἵ, δ. 11] 

20 ἀλλ ἀρ᾽ φοπὶ. Ποοβεῃ., ὄναρ σοπὶ. δίαηρ, 20, 91 ἀνθρώπων σοπὶ, Μαπρ. 
28 χράτει Μίδημ,: χρατεῖν Δ, τῷ χράτει ἴῃ ἀρρομάϊοο ὁσμὶ. δία. 20 ὀργίζεσθαι 

ΟἰοΙ γίπιβ : ὁρίζεσθαι ἃ 28 ἐπάγης ἡ 



ΠΕ ΒΟΜΝΙΙΒ ΓΒΕΒ Π 981 

τὴν διάνοιαν αἰφνίδιον ἄχοντος διηγησάμην. ἀλλὰ γὰρ οὐχ ἔστι περὶ 138 

ὀνείρατος ὁ παρὼν λόγος, ἀλλὰ περὶ πραγαάτων ἐοιχότων ἐνυπνίοις" ἃ 

τοῖς μὴ λίαν χεχαϑαρμένοις μεγάλα χαὶ λαμπρὰ χαὶ βλριμαγητα εἶναι 

δοχεῖ, μιχρὰ ὄντα χαὶ ἀμυδρὰ χαὶ χλεύης ἐπάξια παρ᾽ ἀδεχάστοις ἀλη- 
ὁ ϑείας βραβευταῖς. 

(20,} ᾽Δρ’ οὖν, φησίν, ἐλεύσομαι μὲν (Ὁ) ὀρϑὸς λόγος, ἐγώ, 139 

ἀφίξεται δὲ χαὶ ἢ τοῦ φιλομαϑοῦς ϑιάσου [ψυχὴ] αήτηρ ὁμοῦ χαὶ 

τροφός, ἀρετῶσα παιδεία, συντενοῦσι δὲ χαὶ οἱ ἀμφοτέρων ἡμῶν ἔγγονοι 

χαὶ θεανες ἀντιχρὺς οὕτω χατὰ στοῖχον ἐν χόύσμῳ τὰς χεῖρας ἐξάραντες 

10 προσευξώμεϑα τῦφον πρότερον ἀφέντες: εἶτα χαταβαλόντες ἑαυτοὺς 40 

εἰς τὸ ἔ ἀὺες ποτνιᾶσϑαι καὶ προσχυνεῖν ἐπιχειρήσωμεν; ἀλλὰ μὴ ἐπι- 
Ν" 

λάμψαι ποτὲ τούτοις γινομένοις ἥλιος, ἐπεὶ βαϑὺ μὲν σχότος χαχοῖς, 

τηλαυγὲς δὲ φῶς ἀγαϑοῖς ἐφαρμόζει. τί δ᾽ ἄν γένοιτο μεῖζον χαχὸν 

ἢ τὸν πλαστὸν καὶ φέναχα τῦφον ἀντὶ τῆς ἀπλάστου χαὶ ἀψευδοῦς 

18 ἀτυφίας ἐπαινεῖσϑαί τε χαὶ θαυμάζεσθαι; παγχάλως δὲ προσδιέσταλται 11] 

τὸ οδιετήρησεν ὃ πατὴρ τὸ ῥῆμα“ (θη. 51,11). ψυχῆς γὰρ οὐ νεω- 

τέρας οὐδὲ ἀγόνου χαὶ ἐστειρωμένης, ἀλλὰ τῷ ὄντι πρεσβυτέρας χαὶ 

γεννᾶν ἐπισταμένης ἔργον ἐστὶ συζῆν εὐλαβείχ χαὶ μηδενὸς χαταφρονεῖν 

τὸ παράπαν, ἀλλὰ τὸ ἀδραστον χαὶ ἀνίχητον τοῦ ϑεοῦ χράτος χατεπτὴη- 
΄ 

30 χέναι χαὶ περιαθρεῖν ἐν χύχλιυ, τί ἄρα ἀποβήσεται τὸ τέλος αὐτῇ. 

διὰ τοῦτο χαὶ τὴν Μωυσέως ἀδελφὴν -- ἐλπὶς δὲ παρ᾽ ἥμῖν τοῖς 145 

ἀλληγοριχοῖς ὀνομάζεται --- φασὶν ἀποσχοπεῖν μαχρόϑεν (Ἐχοί. 2, 4) 

οἱ χρησμοί, πρὸς τὸ τοῦ βίου δήπου τέλος ἐυμβλέπουσαν, ἵνα αἴσιον 

ἀπαντήσῃ, τοῦ τελεσφύρου χαταπέμψαντος αὐτὸ ἄνωϑεν ἀπ᾽ οὐρανοῦ. 

85. πολλοὶ γὰρ πολλάχις ἄπλωτα πελάγη διαβαλύόντες χαὶ μαχρὸν πλοῦν 1.3 

οὐρίογις πνεύμασιν ἀχίνδυνοι παραπεμφϑέντες ἐν αὐτοῖς λιμέσιν ἐξαίφνης 

ἐναυάγησαν, ἀέλλοντες ἤδη προσορμίζεσϑαι. Βυρίοι ὃξ χαὶ βαρεῖς χαὶ 114 

πολυετεῖς πολέμους ἀνὰ χράτος ἑλόντες χαὶ ἄτρωτοι διατελέσαντες, ὡς 

4 παρ᾽ ἀδεχάστοις δίαηρ.: παρὰ δὲ ἑκάστοις Α ὃ ὁ «ὐἀαϊαϊ ὀρϑὸς Πυθοῖ: 

ὀρϑῶς ἴ τοῦ] τῆς δίαηρ. θιάσου 866), Νίαηγ, Ψυχὴ Ββθο|8ὶ, 

Ψυχῆς Ἄοοηΐ, ΜΓ. 8 συντενοῦσι Δα ρ.: συντείνουσι ἡ 9 χατὰ στοῖχον ΒοΓΙρ5ι: 

χατάστιχον ἃ κατὰ στίχον ν 10 προσευξόμεϑα δίῃ. {τὸν} τῦφον σομίοῖο 

ὑφέντες ὁοπὶ. Νίδηγ, 11 ἐπιχειρήσομεν Μδηρ. 12 ἐπὶ αὶ 12 φῶς ΠΙοθβολ.: 

φωτὸς Δ 1. πλάστην ὑοη]. Μίαμσ, 1Ὁ προσδιέσταλται Νηρ: προδιέσταλται 

19. ἀδιάδραστον οοηΐ. δίαηρ. 91. Μωῦσέος α 2} ἀποτχοπεῖν νο] χατα- 

σχοπεῦειν (ν, ἔχοι, 3.4) Οὐμπ:; ἀποσχοπεύειν ἃ 241 αὐτὸ Μαηρ.: αὐτῶ ἡ 

95); ἄπλωτα πελάγη Μαηρ.: πλωτὰ μεγάλα ἡ 20 διχβαλόντες δίαπρ,: διαλαβόντες ἡ 

21 μυρίοι Μαμρ.: μυρίους ἃ 

. 
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μηδ᾽ ἐπιφάνειαν ἄχραν νυχϑῆναι, ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐχ [πανηγύρεως χοινο- μ. 618 Μ΄ 

δήμου χαὶ δημητελοῦς ξορτῆς τελεῖν ὁ ὁ ἃ δλοχλήροις χαὶ παντελέσι, 

μεῦ ἱλαρᾶς ἐπιστρέψαντες εὐθυμίας ἐν ταῖς ἰδίαις ὑφ᾽ ὧν ἤχιστ᾽ ἐχρῆν 

ἐπεβουλεύϑησαν οἰχίχις, τὸ λεγόμενον τοῦτο, ,βόες ἐπὶ φάτνη“ σφα- 

[10 γέντες, (21.) ὥσπερ δὴ ταῦτα ἀπροσδόχητοι χαὶ ἀτέχμαρτηι συντυχίαι ὅ 

χατασχήπτειν φιλοῦσιν, οὕτω χαὶ τὰς περὶ ψυχὴν δυνάμεις ἀντωϑοῦσι 
΄ 

πρὸς τἀναντία χαὶ ἀντιμεταχλίνουσιν, ἣν οἷαί τε ὦσι, χαὶ ἀνατρέψαι 
“ ’ : " ὰ .- - ΄ . Ἂν ν 

Ῥιάταντνε. τίς τὰρ εἰς τὸν Ἄν τοῦ βίου παρελϑὼν ἀπτωτος ἔμεινε; 

140 τίς δ᾽ οὐχ ὑπεσχελίσϑη; εὐδαίμων δ᾽ ὃ μὴ πολλάχις, τίνι δ᾽ οὐχ ἐφή- 

ὄρευεν ἢ τύχη, διαπνέουσα χαὶ συλλεγομένη ῥώμην, ἵνα συμπλαχεῖσα 10 

117 εὐθὺς ἐξαρπάσῃ, πρὶν φϑάσαι τὸν ἀντίπαλον χονίσασθϑαι; οὐχ ἤδη τινὰς 

ἴσμεν ἐχ παίδων εἰς γῆρας ἀφιγμένους, οἵ μηδεμιᾶς ἐπήσθοντο ταραχῆς 

εἴτε δι᾿ εὐμοιρίαν φύσεως εἴτε διὰ τὴν τῶν τρεφύντων χαὶ παιδευόντων 
“" ’ ν ᾿ ΑῚ , , ΡΝ] ΄ ᾿ , “- 

ἐπιμέλειαν εἴτε χαὶ ἀμφότερα, βαϑείας δ᾽ εἰρήνης ἀναπλησϑέντας τῆς 
ε - ᾿ 4" 26 ΄ ΄ - ᾿ ᾿ , ΄ 

(ἐν) ἑαυτοῖς, ἢ πρὸς ἀλήθειαν ἐστιν εἰρήνη, τῆς χατὰ τὰς πόλεις ἀρχέ- 1ὅ 
" »»" τ 2 93. αἱ ’ ΄ [ὦ " [ἐ -- - 

τύπον, χαὶ διὰ τοῦτ᾽ εὐδαίμονας νομισϑέντας, ὅτι τὸν ὑπὸ τῶν παϑῶν 

ἀναρριπιζόμενην ἐμφύλιον πόλευον, ἀργαλεώτατον ὄντα πολέμων, οὐδ᾽ 

ὄναρ ἐπύήσϑοντο, εἴτ᾽ ἐν αὐταῖς τοῦ βίου ταῖς δυσμαῖς ἐξοχείλαντας τε 
" ΄ 

χαὶ ναυαγήσαντας ἢ περὶ Ἰλῶτταν ἄϑυρον ἢ περὶ Ἰαστέρα ἄπληστον ἣ 
᾿ 

1158. πε τ τὴν τῶν ὑπογαστρίων ἀχράτορα λεγνείχν; οἱ μὲν γὰρ τὸν μειρα- 30 
ὠδτ ᾿ 

τῶν ἀσώτων, ἄτιμον, ἀποχήρυχτον, αἰσχρὸν βίον ἐζήλωσαν ἐπὶ ἕξ Ξ; 

Αἰ βλθυ οὐδῷ“, οἱ ὃὲ τὸν πανοῦργον χαὶ συχοφαάντην χαὶ ῥαδιουργόν, 

ἀπαρχόμενοι φιλοπ ησύνης, ὅτε εἰχὺς ἦν ἤδη χαὶ παλαιὰν οὖσαν Ν Ν ] Ι 

1 νυχϑῆναι δίδηρ.: μιχϑῆναι 1, 3. χαινοδήμου ἡ 2 δημοτελεῖς Υὶ ἑορτῆς 

Μαηρ.: ἑορτὰς ἡ τελεῖν, τ ἰδσὰπα 10 1π|. Α: ἐπανελθεῖν (ἐξελθεῖν ΟΠ Π) τοῖς 

σώμασιν ἐοηϊοῖο, μέλεσιν αὐ. γ6} ὁλόχληροι χαὶ παντελεῖς οοηΐ, Μαηρ,. 4 οἰχεί- 

αις α φάτνῃ Μδῃρσ.: φάτνης ἡ ὃ δὲ Μαηρ. Ὁ χατασχήπτειν δίαπσ,: 

χατασχάπτει» ἡ 1 ἣν ὕπηα, {ποῦ ἄση Οοθγασος ἀθγ ΑὈβιομ βοαϊχο οὶ ΡΏΪΟ ρ. 35: 
ἾΑ οἷοί τε α 9. ὑπεσχελίσϑη ΕἼοτ, ᾿ναιγ: ὑποσχελισϑείς 9. 10 ἐφή- 
ὄρευσεν ὑοηϊ. ΜΡ, 11 φϑάπει ἃ οὐχ ἤδη ΠΟουβοἢ.: οὐχ εἰ δή Δ, οὐχὶ δή 

Μίαησ. 13 ἐπήσθοντο Μάηρ.: ἐπείθοντο Α, ἐπειρῶντο σοπὶ. ἨΌΘΒΟΝ, 19. εὐμοιρίαν 

Μίαηρ.: εὐμάρειαν ἡ 11 χαὶ Α: χαὶ δι᾽ ν 14, 15 τῆς ἐν Μδηρ.: τὴν ἡ 
[Ὁ αὑτοῖς Νίαης, 1. 10 ἀρχέτυπον ΠόόΞΟΝ.: ἀρχετύπων ἡ 16 εὐδαιμονίας ἃ 

εὐδαιμονισϑέντας σοηϊ. Μασ, 10. 17 δὐσαβαῖν! ργὸ σοηοίϊν 5. οἴδπα πὶ 

10 ὑπὸ 5βογρ5ὶ: ἀπὸ ἃ 18. 19. ἐξοχεδαντάς οἱ ναυαγήσαντας Ἠοοβοι.; ἐξωχείλαντες 

(3810) οἱ ναυαγήσαντες 19. 30 τὸγ παρὰ ἑοῃϊ, δην, 

4 οι. Οἀ. ὃ δ35, 8. 9 ΕἼον. Ταπν, Νο, 17: τίς εἰς --- πολλάκις. 19. οἵ, 
Τπούρη. 421 οἱ ἀϑυρύόγλωττος ἀρὰ Επγ, Οὐ, 902. 21, 32 που. 1}. Χὶ 60 ἃ]. 
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΄ χαταλῦσαι. διὸ χρὴ τὸν ϑεὸν ποτνιᾶσθϑαι χαὶ λιπαρῶς ἱχετεύειν, ὅπως 149 
ὡΝ ᾿ , , - 2 ᾿ ΄ ΄ ᾿" “-" »ἭἍ - - 
τὸ ἐπίχηρον ἡμῶν γένος μὴ παρέλθῃ, χελεύσῃ δὲ διαιωνίζειν αὐτοῦ 

τὸν σωτήριον ἔλεον" χαλεπὸν γὰρ εἰρήνης ἀχράτου γευσαμένους χωλυ- 

ϑῆναι χορεσϑῆναι, (22.) ἀλλὰ φέρε, δίψης χουφότερόν ἐστι χαχὸν ὃ [00 
ὅδ 

Ῥ 
ας πηγῆς. ἧς θολερὸν χαὶ νοσερὸν τὸ νᾶμα, διὰ τὸν (τοῦ πιεῖν ἵμερον Ἷ ῇ μ μ 

» λιμὸς οὗτος, ἔρωτα χαὶ πόϑον ἔχων παρηγοροῦντας. ὅταν δὲ ἀφ᾽ ἕτέ- 

ἐμφορεῖσθαι δέη, τότε ἀνάγχη λυχυπίχρου πληρουμένους ἡδονῆς ἐν ῖ ἱ [ ἱ [ 

ἀβιώτῳ βίῳ διαζῆν, τοῖς βλαβεροῖς ὡς ὠφελίμοις ἐπιτρέχοντας ἀγνοία 

τοῦ συμφέροντος. ἣ δὲ τῶν χαχῶν ἀνιαροτάτη φορὰ γίνεται τούτων, [5] 

10 ἐπειδὰν αἱ ἄλογοι δυνάμεις τῆς Ψυχῆς ἐπιϑέμεναι ταῖς τοῦ λογισμηῦ 

ν»- 8619 Ν. χρατήσωσιν. ἕως μὲν γὰρ ἢ βουχόλια [ βουχύλοις ἢ ποιμέσι ποίμνια ἢ 103 

αἰπόλοις αἰπόλια πειθαρχεῖ, τὰ περὶ τὰς ἀγέλας κατορθοῦται" ἐπειδὰν δὲ 

ἀσϑενέστεροι τῶν ϑρεμμάτων οἱ ἐπιστατοῦντες ἀγελάρχαι! γίνωνται, 

πλημμελεῖται τὰ πάντα χαὶ συμβαίνει ἀταξία μὲν ἐχ τάξεως, ἀχοσμία δ᾽ 
15 δὲ δι [2 β -"» ᾿ ᾿- Ὑ δγι , ἢ ΄ ὡ ὶ ᾽ Ξ- ἃ, μι ’ ῷ δ 

ἐξ εὐχοσμίας, ταραχὴ δ᾽ ἐξ εὐσταϑείας χαὶ σύγχυσις ἐκ διαχοίσεως, ἅτε 
“-"Ἅ » ’ ᾿ , . εν τὶ ἅσν» , 

ηδεμιᾶς ἔτι νομίμου χαϑεστώσης ἐπιστασίας" εἰ γὰρ ἦν, ζὸη χαθή- εν 

ρητο. τί οὖν; οὐχ οἰόμεθα χαὶ ἐν ἡμῖν αὐτοῖς ϑρεμμάτων μὲν ἀγέλην 168 
Γ ,΄ - μ ῳ » , .: Α 

να!, παρόσον ἀποτέτμηται ψυχῆς τὸ ἀλογον στῖφος, ἀγελάργχην δὲ τὸν 

Ἡγξμόνα νοῦν; ἀλλ ἕως μὲν ἔρρωταί τε χαὶ ἱχανὸς ἀγελαρχεῖν ἐστιν, 

30 ἐνδίχως ἅπαντα χαὶ συμφερόντως ἐπιτελεῖται. ὅταν ὃδὲ ἀσθένεια τις 104 

ἐπιγένηται τῷ βασιλεῖ, συγχάμνειν ἀνάγχη χαὶ τὸ ὑπήχοον" χαὶ ὅτε 

μάλιστα ἠλευϑερῶσθαι δοχεῖ, τότς μάλιστα γίνεται ἑτοιαύτατον ἄϑλον 

χείμενον τοῖς βουλομένοις αὐτὸ μόνον χονίσασϑαι. πέφυχε γὰρ ἀναρχία 

μὲν ἐπίβουλον, ἀρχὴ δ᾽ εἶναι σωτήριον, χαὶ μάλισθ᾽ ἡ νόμος χαὶ δίχη με βοῦλον, ἀρχῇ τηρῖον, μ Ὦ νομὸς Ί 
35 τετίμηται" αὕτη δ᾽ ἐστὶν ἢ σὺν λόγῳ. 

(33.). Τὰ μὲν δὴ τῆς χενῆς δόξης ὀνείρατα ὧδε ἠχριβώσθω" [5ῦ 
ο.Ψ"“Ὲ δὲ ῆς “ "ΞΞ ΥΣΕΕΙ εἴ ---ὦ  ἰμὰν ὦ ν᾿ “- »" ἀλλὰ - λ 4 τὰ ὃὲ τῆς γαστριμαργίας εἴδη πόσις τε χαὶ βρῶσις, ἀλλὰ τῇ μὲν οὐ 

ποιχίλων, τῇ δὲ μυρίων ἥσων ᾿δυσμάτων χαὶ παραρτυμάτων χρεία. 

ταῦτα μέντοι δυσὶ φροντισταῖς ἐπανατίθεται, τὰ μὲν τῆς περιέργου πό- 
! 

» ΄Ν 80 σεως ἀρχιοινοχόῳ, τὰ δὲ τῆς ἀναγχαιοτέρας ἐδωδῆς αἀοχισιτοποιῷ. 

2 χελεύσει ἡ συνδιαιωνίζειν αὐτῷ σοπὶ, Μδηρ. ὃ τοῦ 44. Μδηρ. 
1 πληρουμένους δηρ.: πληρουμένης 9. ἀνιαρωτάτη ἃ 12. γίνονται ν 

15. σύγχυσις ὁ σοσΐσο (Ὁ]}. 5, Ττη. Μίδηρ, : συγχύσεις ἃ 1ῦ. 17 χκαϑήρηται 

σοπΐοῖο 18 (λόγον) ἐχτέτμηται ςοπίοϊο 19 ἱχανῶς ἃ 90 ἅπαντα 

Μαηρ.: ἔχοντα ἃ 2, 34. ἀναρχία οἱ ἀρχὴ 5ογῖρ5ῖ: ἀναρχίαν οἱ ἀρχὴν ἃ 

Ὡ5 αὕτη βετῖρβί: αὐτὴ 21 τῇ Μδιρ.: τῆς Δ 28. ποιχίλων δίδῃσ,: 
ποιχλα Α τῇ Μδαγσ.: τῆς ἃ 29. φαντασταῖς ὁσοπὶ. Μδηρ. 

50. ἀναγχαιοτέρας 5οτίρβί: ἀνθϑηροτέρας Α 
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15ῦὺ σφήδρα δ᾽ ἐξητασμένως μιᾷ νυχτὶ φαντασιούμενοι τοὺς ὀνείρους εἰσά- 

ἴονται" πρὸς γὰρ τὴν αὐτὴν χρείαν σπεύδουσιν ἀμφότεροι, τροφὴν οὐχ 

ἁπλῆν, ἀλλὰ τὴν μεθ ἡδονῆς χαὶ τέρψεως εὐτρεπιζόμενοι. χαὶ ἐχά- 

17 τερὸς μὲν περὶ τροφῆς ἥμισυ πονεῖται, ἀμφότεροι δὲ περὶ πᾶσαν. ἔστι 
΄ δὲ χαὶ ϑάτερον μέρος δλχὸν θατέρου" χαὶ γὰρ οἱ φαγόντες εὐθὺ; ὁρέ- ὃ 

ἴονται ποτοῦ χαὶ αὐτίχα ἐδωδῆς οἱ πιόντες" ὥστε οὖχ ἥχιστα χαὶ διὰ 

108 τοῦτο χρόνον τὸν αὐτὸν τῆς φαντασίας ἀμφοτέροις ἀναγεγράφτϑαι. ὃ 
΄ μὲν οὖν ἀρχιοινοχόος οἰνοφλυγίαν, ὃ δὲ ἀρχισιτοποιὸς λαιμαργίαν ἔλαχε. 

φαντασιηῦται δὲ ξχάτερος τὰ οἰχεῖα, ὃ μὲν οἶνον χαὶ τὸ γεννητιχὸν 

οἴνου φυτόν, ἄμπελον, ὃ δ᾽ ἐπὶ χανῶν διαχειμένους ἐχχεχαϑαρμένους 10 

109 ἄρτους χαὶ χανηφοροῦντα ξαυτόν ((οη. 40, 10, 11). ἁρμόττον δὲ ἂν 

εἴη πρότερον τὸ πρότερον ἐξετάζειν ὄναρ, ἔστι ὃὲ τοιόνδε' ,ἐν τῷ 

ὕπνῳ μοῦ ἦν ἄμπελος ἐναντίον αου" ἐν δὲ τῇ ἀμπέλῳ τρεῖς πυϑμένες 

χαὶ αὐτὴ ϑάλληυσα ἀνενηνοχυῖα βλαστούς" πέπειροι βότρυες σταφυλῆς. 

χαὶ τὸ ποτήριον Φαραὼ ἐν τῇ χειρί μου" [ χαὶ ἔλαβον τὴν σταρυλὴν Ρ. 680 Μ. 

χαὶ ἐξέϑλιψα αὐτὴν εἰς τὸ ποτήριον, χαὶ ἔδωχα τὸ ποτήριον εἰς τὰς 16 

100 χεῖρας Φαραώ" (θη. 40.9---11). πευμέσιας ὙξΞ προανεφθέγξατη χαὶ 

ἀψευδῶς ἔχει τὸ ἐν τῷ ὕπνῳ μου.“ τῷ γὰρ ὄντι ὃ μὴ τὴν δι᾽ 

οἴνου μέθην μᾶλλον ἢ τὴν δι᾽ ἀφροσύνης ἐπιτηδεύων, ὀρϑότητι χαὶ 

ἐγρηγόρσει δυσχεραίνων, ὥσπερ οἱ χοιμώμενοι χαταβέβληται χαὶ παρεῖται 90 

χαὶ χαταμέμυχε τὰ τῆς ψυχῆς ὄμματα, οὐδὲν οὔϑ᾽ ὁρᾶν οὔτ᾽ ἀχούειν 

01 τῶν ϑέας χαὶ ἀχοῖς ἀξίων οἷός τε ὥν: ἡττημένος δὲ τυφλὴν χαὶ ἀχει- 

ραγώγητον, οὐχ ὁδόν, ἀλλ᾽ ἀνοδίαν τοῦ βίου διεξέρχεται, βάτοις χαὶ 

τριβόλοις περιπειρύμενος, ἔστι δ᾽ ὅτε χαὶ χατὰ χρημνῶν χυλιόύμενος χαὶ 

ἄλλοις ἐπιφερόμενος, ὡς ἐχείνους τε χαὶ ξαυτὸν οἰχτρῶς διαφθείρειν, 90 

102 ὁ δὲ βαϑὺς χαὶ διωλύγιος ὕπνος, ᾧ πᾶς χατέχεται φαῦλος, τὰς υὑὲν 

ἀνηϑεῖς χαταλήψεις ἀφαιρεῖται, ψευδῶν δὲ εἰδώλων χαὶ ἀβεβαίων φαν- 

τασυάτων ἀναπίμπλησι τὴν διάνοιαν, τὰ ὑπαίτια (ὡς) ἐπαινετὰ ἀνα- 

πείθων ἀποδέχεσθαι. χαὶ 1ὰρ νυνὶ λύπην ὡς χαρὰν ὀνειροπολεῖ χαὶ 

οὐχ αἰσϑαάνεται, ὅτι τὸ ἀφροσύνης χαὶ τοῦ παραπαίειν ὁ 5 ὁ φυτόν, 80 

108 ἄμπελον, δρᾷ. ,,(ἦν" γάρ φησιν ἄμπελος ἐναντίον μου“ (ἄρῃ. 40, 9), 

10 χανῶν δίαπρ.: κανὸν Δ, κανοῦ ΠΟοΟοΒοἢ. 14 ροβὶ βλαστοὺς δα. καὶ ἸΠΟύΞ0Π.. 

18 ἔχει ἰοτί. 416], νϑὶ ἢ. 17 γε (ΟἿ) 58εγὶ}. τὸ Ποοβοδ.: τῷ ἃ ῬΓΪῸΒ. τῷ ΡΘῪ 

οὐτόνοπιὶ οἵ, Μίδηρ, μὴ 8001. ΠΌΘΘΟΝ, 19. δι᾿ ἀφροσύνης ΠΙΟΘΘΟΝ,: διὰ 

σωφροσύνης ἡ ὀρϑιότητι σοηϊ. Μάη, 30 παρίεται οσοπὶ, Μίαηρ. 

92. δὲ (ὕπνου σοπίοϊο νὺ] πεπηρωμένος δὲ 34. περιπηρήμενος ἡ 28 ὡς τά, 

Πούτοῖ. 90 Ἰαδύῦηα 93.-- 10 1π|.. Δ, αἴτιον νοὶ γεννητιχὸν Βυρρ]. Μίαηρ., ἔοτί. 
- 

παραίτιον 500}}. (ν, ) μἱαηΐ, ὃ 27) 
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τὸ ποθούμενον τῷ ποϊοῦντι, χαχίχλ χαχῷ ἣν χαϑ᾿ ἑαυτῶν λελήϑαμεν 
» οἱ ἀνόητοι γεωργοῦντες, ἧς τὸν χαρπὸν ἐσθίημέν τε χαὶ πίνομεν εἰς 

᾿ , 

ἑχάτερον. τροφῆς χατατάττοντες εἶδος, ἧς ὡς ἔργιχεν οὐχ ἐφ᾽ ἡμισεί 

τῇ βλάβη, ἀλλ᾿ ἀρτίῳ χαὶ ὁλοχλήορῳ χαὶ παντελεῖ ἀξταποιούμεϑα, 

ὃ (24.) Προσήκει δὲ μὴ ἀγνοεῖν, ὅτι τὸ ἀμπέλιον μέϑυσμα τοὺς 10] 

χρηρβοβένους ἅπαντας οὐχ ὁμοίως, ἀλλὰ πολλάχις ἐναντίως διατίϑησιν, 

ὡς τοὺς υὲν ἀμείνους, τοὺς δὲ χείρους ἑαυτῶν ἐξετάζεσθαι. τῶν μὲν 10ῇ 

Ἰὰρ τὸ σύννουν χαὶ σχυϑρωπὸν ἐπανῆχε καὶ τὰς φροντίδας ἐχάλασεν 

ὀργάς τε χαὶ λύπας ἐπράυνε τά τε ἤϑη πρὸς τὸ ἐπιειχὲς ἐπαιδαγώγησε καὶ 

10 τὰς ψυχὰς ἑαυταῖς ἵλεως ἐποίησε" τῶν δὲ ἔμπαλιν τοὺς ϑυμοὺς ἐπή- 

λξιψε χαὶ τὰς ὀδύνας ἐπέσφιγξε χαὶ τοὺς ἔρωτας ἐχίνησε χαὶ τὰς ἀγροι- 

χίας ἀνήγειρεν, ἄχλειστην στόμα χαὶ γλῶτταν ἀχαλίνωτον χαὶ αἰσϑήσεις 

ἀϑύρηους χαὶ λελυττηχότα πάϑη χαἀξηγριωμένον χαὶ ἐπτοημένον πρὸς 

πάντα νηῦν ἀποτεληῦν᾽ ὡς δοχεῖν τὴν μὲν τῶν προτέρων χατάστασιν 100 

ι5. ἢ τῇ χατὰ τὸν ἀέρα νηνέμῳ αἰϑρίί ἢ τῇ χατὰ θάλατταν ἀχύμονι 

Ἰαλήνῃ ἢ τῇ χατὰ τὰς πόλεις εἰρηνικωτάτῃ εὐσταϑεία ἐοιχέναι, τὴν δὲ 

τῶν ὑστέρων ἢ βιαίῳ χαὶ συντόνῳ πνεύματι ἢ χειμαίνοντι χαὶ χυμα- 

τουμένῳ πελάγει ἢ στάσει, ἀσπύνδου χαὶ ἀχηρύχτου πολέμηυ δυσωνυ- 

. 681 Μ. τέρα ταραγῇ. δυεῖν τοῦν [ συμποσίων τὸ μὲν πέπλγσται γέλωτος, παι- 101 Ρ ἑ ἀί Ϊ ΐ μ Ί ἵ ᾿ 
᾿ 

80. διᾶς, ἐπαγγελλομένων, ἀγαϑὰ ἐλπιζόντων, χαριζομένων, εὐθυμίας, εὐφη- 

«ίας, ἰλαρότητος, εὐφροσύνης, ἀδείας" τὸ δὲ συννοίας, χατηφείας, προσχρηυσ- 108 

μάτων, λοιδοριῶν, τραυμάτων, βριμουμένων, ὑποβλεπομένων, ὑλαχτούν- 

των, ἀγχόντων. χαταπαγχρατιαζόντων, ἀχοωτηριαζόντων ὦτα χαὶ ῥῖνας 

χαὶ ἅπερ ἄν τύχῃ τοῦ σώματος (μέρη χαὶ μέλη), τὴν [τοῦ] παντὸς τοῦ 

35. βίυυ μέϑην χαὶ παροινίαν ἐν ἀνιέρῳ ἀγῶνι μετὰ αἰσχρουργίας τῆς πάσης 

ἐπιδειχνυμένων. (2.) ἀχύλουθον οὖν (ἄν) εἴη λογίζεσθαι, ὅτι χαὶ 109 

ἄμπελος δυεῖν σύμβολον πραγυάτων ἐστίν, ἀνοίας τε χαὶ εὐφροσύνης. 

ξχάτερον δέ, χαίτο!ι μηνυύμενον ἐκ πολλῶν, ἵνα μὴ μαχρηγορῶμεν, δι᾽ 

Ἰ τοῦ ποθοῦντος σοῃίοίο χαχοῦ σοηῃϊςίο 9 ἧς βογίρβὶ: ἣν Δ 

οὐχ ἐφ᾽ ἡμισείᾳ Ηοοβο.: οἱ ἐφημησείας ἡ 4 τῇ βλάβῃ δογίρ8ι: τῆς βλάβης 

ἀρτίῳ χαὶ ὁλοχλήοῳ χαὶ παντελεῖ βογὶρμεὶ: ἀρτίου καὶ ὁλοχλήρου χαὶ παντελῶς {παντελοῦς 

Μαηρ.) ὃ ἀμπέλινον σοπίοϊο ὃ χρησαμένους ὁοπίοίο 11 ὀδύνας 

Ηοοβοῆ.: ὠδίνας Δ, ἡδονὰς σοπὶ. δίδηρ, 11. 12 ἀγερωχίας εοπϊ. δην. 

1Ὁ πρὸς] περὶ εοπὶ, δίδηρ. 14. νοῦν Μαηρ.: οὖν ἡ 18.. 19. δυσωνυμωτέρᾳ 

(ἃς ἴάπὶ δίδηρ.) ταραχῇ Ββογίρβὶ: δυσωνύμω ταραγῇ ἡ 19 δυοῖν Υ πέπλησθϑαι ἡ 

19. 20 παιδιᾶς Μδησ.: παιδείας ἡ 20 ἐπαγαλλομένων σουΐ. Μίαηρ. χαριεντιζομένων 

Μαηρ. 34 Ἰασυπα 10-- 13 1π|. Α΄ μέρη καὶ μέλη Βυρρίονϊ τοῦ 8605] 
3ὺ ἂν «ὐαϊαὶ χαὶ [[ὁο56Ππ.: χἂν ἁ, χαὶ ἡ ὁοπὶ. ΜΡ. 21 δυοῖν 

συννοίας σοηϊ, Μαηρ. 28 χαίτοι Μαηρ.: χαὶ τὸ ἡ 
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1τθ ὀλίγων ἐπιδείξομεν. ἡνίχα ἡμᾶς διὰ τῆς τῶν παϑῶν χαὶ ἀδιχημάτων 

ἐρήμης ὁδοῦ, φιλοσοφίας, ἀγαγὼν χαὶ ὥσπερ ἕαπορος ἀναβιβάσας τὸν 

ὀρϑὸν λόγον ἔστησεν ἐπὶ σχοπῆς χαὶ ἐχέλευε περιαϑρεῖν τὴν ἅπασαν 

ἀρετῆς χώραν, εἴτε εὔγειος χαὶ βαϑεῖα χαὶ χλοηφόρος χαὶ χαρπητύχης 

ῳ" ἐστὶ χαὶ ἀγαϑὴ μὲν χαὶ τὰ σπειρύμενα μαϑήματα συναυξῆσαι, ἀγαϑὴ 

δὲ τὰ φυτευόμενα χαὶ δενδρούμενα δόγματα στελεχῶσαι, εἴτε χαὶ τοὐ- 

ναντίον, χαὶ περὶ τῶν ὡσανεὶ πόλεων πράξεων, εἰ {(εὐερχέσταται) χαὶ 

ὀχυρώταται ἢ γυμναὶ χαὶ ἀπημφιασμέναι οἷα χύχλων τὸ βέβαιον, χαὶ 

περὶ οἰχητύρων, εἰ πρός τε πλῆϑος χαὶ πρὸς ἀλχὴν ἐπιδεδώχασιν ἢ ὃὲι᾽ 

1| ἀσθένειαν ὀλιγανδροῦσιν ἢ δι᾿ ὀλιγανδρίαν ἀσϑενοῦσιν, τότε οὐ δυνη- τὸ 
᾿ ἰ 3 ἰ 

ϑέντες ὅλον τὸ σοφίας στέλεχος βαστάσαι χληυατίδα μίαν χαὶ βότρυν 

σταφυλῆς τεμόντες ἔοραμεν χαρᾶς σαφέστατον δεῖγμα, χουφότατον ἄχϑος, 

βλάστημα χαὶ χαρπὸν ὁμοῦ χαλοχλγαθίας ἐπιδειξόμενοι τοῖς διάνοιαν 

ὀζυδηρχοῦσι τὴν εὐχληματοῦσαν χαὶ βοτρυηφόρον ἄμπελον (εἴ, 

τ Νὰ. 13). 20.) ταύτην, ἧς υοἷράν τινα λαβεῖν ἐδυνήθϑημεν, 15 τῶ ΝΌΙΩ 13 20 ἢ Ί ϊ 9η} 

εὐσχόπως ἐζομοιοῦσιν εὐφροσύνῃ. μαρτυρεῖ δέ μοί τις τῶν 

πάλαι πρηφητῶν, ὃς ἐπιϑειάσας εἶπεν: ἀμπελὼν χυρίου παντο- 

118 χράτορος οἶχος τοῦ ᾿Ισραήλ΄“ ([68. ὃ, 1). ὃ μὲν ᾿Ισραήλ ἐστι νοῦς ϑεω- 
ξ΄ ’ 

ρητιχὸς ϑεοῦ τε χαὶ χύσμου --- χαὶ γὰρ ἑρμηνεύεται ϑεὸν ὁρῶν «-- 
᾿ 

᾽ οἶχος ὃὲ διανοίας ὅλη ψυχή. αὕτη δ᾽ ἐστὶν ἀμπελὼν ἱερώτατος, τὸ 320 

114 ϑεῖον βλάστημα χαρποφορῶν, ἀρετήν. οὕτω μέντοι! τὸ φρονεῖν εὖ, τὸ 

εὐφροσύνης ἔτυμον, μέγα χαὶ λαμπρόν, ὥστε φησὶ Μωυσῆς χαὶ ϑεὸν 

αὐτῷ μὴ ἀπαξιῶσαι χρῆσϑαι, χαὶ τότε μάλιστα, ὁπότε τὸ ἀνθρώπων 

τένος ἐχτρέποιτο μὲν ἁμαρτήματα, ἐπιχλίνοι δὲ χαὶ ἐπιστρέφοι πρὸς μ. 089 Ν. 

διχαιοσύνην, ἔἐχουσίῳ Ἰνώμῃ φύσεως νύμοις χαὶ ϑεσμοῖς ἑἐπόμενον, 5 

1 ἐπιδείξωμεν σοῃίοῖο 2 δηΐρ ἀγαγὼν δὐά, τις Μδηρ, ἔμπορος] ἔφορον 

οοηϊ. Μαηνσ,, εἰς ὄρος σοηϊοῖο (γ. Ναι, 13,18) ὃ σχοπιᾶς σοῃΐϊ. δίαην. 

ἐγέλευσε ν ὃ ἐστὶ Οὐδ: ἐπεὶ Δ, ργὸ ἐπεὶ χαὶ σοῃϊοϊο δ χαὶ πίων (εἴ. Νίμη. 

12,21) ΡΓὰΒ. ἀγαϑὴ 86γῖρ51: ἀπαϑεῖ Α, ἀπειϑεῖ ΠοοΒΟοἢ,, ἡ βαϑεῖα Μδῃσ. 

αἰτ, χαὶ νἱὰ, 9566}, γ6 1 δηίο τὰ φυτευόμενα {ΓΔ ΏΒΡ, ἀγα ΔΑ 6 δὲ] τὰ δὲ Μδηρ. 

Ἵ εἰ Π}ῸΟσ5ΟΝ.: ἢ ἡ Ιδσμα 10--- 12 1πἰ, Δ, εὐερχέσταται Βα ρρ] ΥΪ 8 ὀχυρό- 

ταται ἃ γυμνὰ Ἠοοβοῃ, ἀπημφιασμέναι ίαηχ,: ἀπημφιεσμένα ἃ 

οἷα χυχλῶν Α: χύχλων (560]. οἷα) δίδηρ., οἷα {τειχῶν χύχλον ὁοσηϊςίο 13 τεμόν- 

τες δΒοι]ρ51: γέμοντες ἡ, χόπτοντες ν ἤἥραμεν Μαηρ.; ἦραν μετὰ Α 13 δι 

ἄνοιαν ἃ 18 ταύτην Μάηρ.: ταύτης ἃ ἠδυνήϑημεν ν, δυνηϑείημεν οοηΐ. 

Μδηρ. 1Ὁ εὐσκόπως (Οοἰοϊογίαδ: εὐσχόποις ἡ 290 αὕτη Βοτίμβὶ: αὐτῇ 

ἃ, αὐτὴ ν 22 ἔτυμον Οὐἰο εγῖιβθ: ἕτοιμον ἡ, ἐφόδιον οοηΐ. Νδηγ. φησὶ 

Ἠοόβοῆ.: φασὶ ἡ Μωσῆς 24. ἁμαρτήματα Βοτίρδὶ: ἁμαρτημάτων ἡ 

ἐπιστρέφοι 5ου]ρ8ὶ: ἐπιτρέποι ἃ, ἐπιρρέποι οοηΐ. Δαῃρ,. 
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»ἐπιστρέψει“ 717ζ6ρ φησι ,χύριος ὁ ὕξός σου εὐφρανθῆναι ἐπὶ σὲ εἰς 170 

ἀγαϑά, χαϑότι ηὐφράνθη ἐπὶ τοῖς πατράσι σου, ἐὰν εἰσαχούσῃς τῆς 

φωνῆς αὐτοῦ, φυλάσσειν πάσας τὰς ἐντολὰς χαὶ τὰ διχαιώματα χαὶ τὰς 

χρίσεις τὰς γεγραμμένας ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ νόμου τούτου“ ()6ϊ. 30, 

ου τῶ .10). τίς ἄν δύναιτο μᾶλλον ἀρετῆς ἴμξοον ἢ χαληχαγαϑθϑίας ζῆλον [τῦ " ι ἰ Ι 

ἐμφῦσαι; βούλει, φησίν, ὦ διάνηια, εὐφραίνεσθαι θεόν; εὐφράνθητι 
“" 4 
ὖ ὶ τὴ χαὶ ἀνάλωμα μὲν αἡ εἰσενέγχῃς μηῆέν --- τίνος γτὰρ τῶν σῶν 

χρεῖός ἐστιν; ---, αλλ ἔμπαλιν ὅσα σοι δίδωσιν ἀγαθὰ χαίρουσα δέξαι. 

διδοὺς γάρ, ὅταν ἄξιοι χάριτος ὦσιν οἱ λαμβάνοντες, εὐφραίνεται" εἰ 11] 

10 μὴ νομίζεις, ὅτι οἵ μὲν ὑπαιτίως ζῶντες παραπιχραίνειν χαὶ παροργίζειν 

ἐνδίχως λέγοιντ᾽ ἄν ϑεόν, οἱ δ᾽ ἐπαινετῶς οὐχὶ εὐφραίνειν. ἀλλὰ πα- 118 

τέρας μὲν χαὶ μητέρας, τοὺς ϑνητοὺς γονεῖς, οὐδὲν οὕτως ὡς τέχνων 

εὐφραίνουσιν ἀρεταί, μυρίων ὅσων ἐνδεεῖς ὄντας" τὸν δὲ τῶν ὅλων 1εν- 

νητὴν χαὶ μηδενὸς ἐνδεᾶ τὸ παράπαν οὐχ ἢ χαληχάγαϑία τῶν λεγο- 

1 μένων; μαϑοῦσα οὖν, ὦ διάνοια, ἡλίκον (χαχὸν) μέν ἐστιν ὀργὴ ϑεοῦ, 1τ0 

ἡλίχον δὲ ἀγαϑὸν εὐφροσύνη ϑεοῦ, μηδὲν μὲν τῶν ὀργῆς ἀξίων ἐπ᾽ 
ὀλέϑρῳ χίνει τῷ σεαυτῆς, μόνα δὲ δι᾽ ὧν εὐφρανεῖς ϑεὸν ἐπιτήδευς. 

ταῦτα δὲ εὑρήσεις οὐ μαχρὰς χαὶ ἀτριβεῖς διεξιὼν ὁδοὺς ἢ ἄπλωτα 180 

πελάγη περαιούμενος ἢ ἐπὶ τοὺς γῆς καὶ θαλάττης ἀπνευστὶ συντείνων 

20 ὥρους" οὐ γὰρ πορρωτάτω διῴχισται χαὶ τῆς οἰχουμένης ἔξω πεφυγά- 

ὄευται, ἀλλ, ἡ φησι Μωυσῆς (Πουϊ, 80, 13 ---14), ἐγγὺς οὑτωσὶ 

τἀγαθὸν παρίδρυταί σοι χαὶ συμπέφυχε, τρισὶ τοῖς ἀναγκαιοτάτοις ἀέρεσιν 

ἡρμοσμένον, χαρδία, στόματι, χερσί, τὸ δ᾽ ἐστὶ διανοίᾳ, λόγῳ, πράξεσιν, 

ἐπειδὴ τὰ χαλὰ χαὶ φρονεῖν χαὶ λέγειν χαὶ ποιεῖν ἀναγχαῖον, συμπλης- 

25 ρούμενον ἔχ τε εὐβουλίας χοὶ εὐπραξίας χαὶ εὐλογίας. 

(21.) Λέγωμεν οὖν τῷ ϑαάτερον εἶδος γαστριμαργίας, πολυποσίαν, 15] 
᾽ 

ἐπιτηδεύοντι ἀρχιοινοχόῳ: τί χαχοπαδεῖς, ὦ ἀνόητε; δοχεῖς μὲν γὰρ τὰ 

ἀγωγὰ πρὸς εὐφροσύνην εὐτρεπίζεσθαι, τὸ δ᾽ ἁληΐξ; ἀφροσύνης καὶ 

ἀχολασίας ἐξάπτεις φλόγα, πολλὴν αὐτῇ χαὶ ἄφϑονον ἐπιφέρων ὕλην. 

4 τῷ] τῇ ν βιβλίῳ βογῖρβὶ οχ ΕΥΧΧ; βίβλω ἡ 8 τί δ᾽ ἂν νοῖ τί ἂν (οὖν) 
σοηΐοὶο { αὐτὴ] ἀρετῇ ὁοπὶ, Μδησ. ἀνάϑημα ὁοοπὶ. Μίαπρ. 9. εἰ 

Α: ἢ οσοπΐ. ΠΌΘΒΕΝ.. 1τ0ὺ παροργίζων 11 λέγοιτ᾽ Α οὐχὶ] οὐ χαὶ οοηϊ. 

Μδορ. 1ὃ ἐνδεεῖς Ἡοοβοῖν.: οὐδὲ εἰς 14. οὐχ ἡ) οὐχὶ εοπὶοῖο 
14. 10 γεννωμένων ἑσουΐ, Μίπηρ., γενομένων σοπίοὶο 1 χαχὸν διά. Νίκην, 

11 χίνει τῷ Μασ. : χινείτω αὶ 21 ἢ] ἢ ἡ Μωσῆς ἃ ἐγγὺς οὑτωσὶ} ἐγγυ- 
τάτω σοηῃίοῖο 28. τὸ Ἠοδβο.: τί 24, 2δ συμπληρούμενον 

Μδησ.: συμπληρούμενα ἃ 90 λέγωμεν 5ογίρ5ὶ: λέγω μὲν Α, λέγοιμ᾽ ἂν τοῃΐ. 

δίδην. τῷ δίδηρ,: τὸ ἡ 28. εὐφροσύνην ΙΟΘ50}.: εὐφροσύνης ἡ 
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182 ἀλλ᾽, ἴσως ἄν εἴποι, μή μὲ προπετῶς αἰτιῶ, πρίν με σχέψασϑαι. οἶνο- 4“ 

χηεῖν ἐτάχϑην, οὐ μὴν δὴ σωφροσύνην χαὶ εὐσέβειαν χαὶ τὰς ἄλλας 

ἀρετὰς ἐνεσχευασμένῳ, ἀλλ᾽ ἀνδοὶ λαιμάργῳ χαὶ ἀχρατεῖ [ χαὶ ἀδίχῳ μ. 085 Μ. 

χαὶ ἐπὶ ἀσεβείχ μέγα φρονοῦντι, ὃς ἐτόλμησέ ποτε εἰπεῖν. ,οὐχ οἶδα 
] 

-“ ὥς τ δὲ ς. τοόἅ “ Ὡ 
τ 
: 

ξ΄. 'φ- “"“- - Ώ- οι 
“ 
τῷ 
Ἀν 

", 
ΕΞ: ΨᾺ (᾿ “, ») ξ ῷι “ἡ ξ ΕΔ] ΓΝ --: ξ- ΄“ ὡ-» {2 ΝὮἬ [0] “- - 

.ὦ 
- [Ὡ Ρ" 

. 
Φ - 

. ἣν 
. ΗΙ “- εἰ [Π] " ςι 

153. τήφευχα. μὴ θαυμάσῃς δέ, ὅτι τοῖς ἐναντίοις ὁ ϑεὸς 

νοῦς εὐφραίνεται, Φαραώ. τίς οὖν οἰνοχόος θεοῦ; ὃ σπονδοφύροης, ὃ 

μέγας ὄντως ἀρχιερεύς, ὃ; τὰς τῶν ἀεννάων χαρίτων λαβὼν προπόσεις 

ἀντεχτίνει, πλῆρες ὅλων τὸ σπονδεῖον ἀχράτου εϑύσματος ἐπιχέων, 

ξαυτήν. ὁρᾷς οἰνοχόων διαφορὰς τοῖς ϑεραπευομένοις ἀναλογούσας. 10 

184. διὰ τοῦτο ἐγὼ μὲν ὃ τοῦ Φαραὼ χατὰ τὰς ἀνέσεις ἐπιτεινομένου τὸν 

σχληραύχενα καὶ πάντων ἀχράτηρα λογισμὸν εὐνοῦχός εἰμι (ὅοη. 40,1. 2), 

τὰ τεννητιχὰ τῆς ψυχῆς ἐχτετμημένος, μετανάστης μὲν τῆς ἀνδρωνί- 

τιῦης, φυγὰς δὲ χαὶ τῆς γυναιχωνίτιδος, οὔτ᾽ ἄρρεν οὔτε ϑῆλυ, οὔτε 

προέσθαι οὔθ᾽ ὑποδέξασθαι σπορὰν δυνάμενος, ἀμφίβολος, οὐδέτερος, 10 

ἀνθρωπείου παράχομμα νομίσματος, ἄμοιρος ἀθανασίας. ἣ τέχνων ἢ 

ἐγγόνων διαδοχαῖς εἰς ἀεὶ ζωπυρεῖται, συλλόγου χαὶ ἐχχλησίας ἱερᾶς 

ἀπεσχοινισμένος" ϑλαδίαν γὰρ χαὶ ἀποχεχομμένον ἄντιχρυς διείρηται μὴ 

180 εἰσιέναι (Π θυ.. 23,.1). (28.) ὃ δὲ ἀρχιερεὺς ἀμωμός ἐστιν, ὁλόχληρος, 

ἀνὴρ παρϑένου (μον. 21, 11. 13), {τὸ} παραδοξότατον, οὐδέποτε γυναι- 30 

χουμένης, ἀλλ ἔμπαλιν τὰ γυναιχεῖα χατὰ τὴν πρὸς τὸν ἄνδρα ὁμιλίαν 

ἐχλιπούσης ((ἀρη. 18,11). χαὶ οὐχ ἀνὴρ πόνον οὗτος, ἀμιάντους χαὶ 

1Ι58ὺ παρϑένους γνώμας σπείρειν ἱχανός, ἀλλὰ χαὶ πατὴρ λόγων ἱερῶν ὧν 
ν οἱ ὑὲν ἐπίσχοποι χαὶ ἔφοροι τῶν τῆς φύσεως; πραγμάτων, Ἐλεάζαρ χαὶ 

Ἰϑάμαρ (Εχοά. 28,1). οἵ δὲ λειτουργοὶ ϑεοῦ, τὴν οὐράνιον φλόγα ἀνα- 25 

χαΐειν χαὶ ζωπυρεῖν ἐπειγόμενοι" τρίβοντες γὰρ ἀεὶ τοὺς περὶ ὁσιότητος 

λόγους χαϑάπερ ἐχ πυρξίων τὸ ϑεοειδέστατον εὐσεβείας γένος ποιοῦσιν 

181 ἐχλάμπειν. ὁ δὲ τούτων ὑφηγητὴς ὁμοῦ χαὶ πατὴρ οὐχ ἢ τυχοῦσα 
- “- ἴ “-- » ; ΓΑ » ᾿ Ῥ , Ρ] μ᾿. 

μοῖρα τῆς ἱερᾶς ἐχχλησίας ἐστίν, ἀλλ᾽ οὗ χωρὶς σύγχλητος οὐχ ἄν 
χρη ὃεἰ “-"»,«ἃ “- - ΑΒ ΡΤ ΥΣ Ὶ ρῶν Όλ τὸ ’ Ι᾿ στ “0 ἀϑροισϑείη ποτὲ τῶν τῆς ψυχῆς μερῶν βουλὴ τὸ παράπαν, ὃ πρόεδρος, : 

ὦ μὲν ςοηΐοίο Ὁ λαιμάργῳ δδησ,: μάργω Α ὃ ὥστ᾽ σοπίοῖο 7 γοῦν 
σοπίοῖο 9. ἀντεχτείνει ἃ 10 ξαυτοῦ σοῃϊοίὶο 11 {τοῦ χατὰ ὁσοπὶίεῖϊο 

13. εἰμι ΠόΘΒοἢ.: εἰ μὴ Α 13. 14. τῆς ἀνδρωνίτιδος ὧν (Βοο οἴη 51) δίδηρ.: τῶν ἀν- 

ϑρωνιτίδων ἡ 16 ἢ] ἢ ἃ ἢ Ατ χαὶ σοηϊοῖο 11 εἰς ἀεὶ Μαηρσ.: 

ταῖς ἀεὶ ΔΛ, αἷς ἀεὶ σοπὶ. ΠΟΘΕΝ. 18 διήρηται 19 ἀμωμός 8οτρβὶ: ἀλῴ- 

μενός 20. τὸ αὐά, Μαδηρ, 3ὃ οὐράνιον ΒοΙίρδβὶ: οὐρανίαν ἃ 
21 πυρίων γένος Α: φέγγος ίδησ, 29. οὗ χωρὶς Οὐοίοίοτίι: 

οὗ χωρεῖ ἡ 
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ὃ πρύτανις, ὁ δημιουργός, ὃ χαὶ χωρὶς ἄλλων μόνος ἐφ᾽ ἑαυτοῦ σχοπεῖν 

τε χαὶ πράττειν ἔχαστα ἴχανός. οὗτος σὺν ἄλλοις μὲν ἐξεταζόμενος 188 

ὀλίγος, πολὺς δέ, ὅταν μονωϑῇ, γίνεται, διχαστήριον (ὅλον), ὅλον βου- 

λευτήριον, ὅλος δῆμος, ὅλης ὄχλος, σύμπαν ἀνθρώπων γένος, υᾶλλον 

δέ, εἰ τἀληϑὲς εἰπεῖν δεῖ, μεϑόριός τις ϑεοῦ (χαὶ ἀνθρώπου) φύσις, τοῦ 

μὲν ἐλάττων, ἀνθρώπου δὲ χρείττων. ὅταν“ γάρ φησιν «εἰσίῃ εἰς 189 

». 684 Ν. | τὰ ἅγια τῶν ἁγίων ὃ ἀρχιερεύς, ἄνϑρωπος οὐχ ἔσται“ (1,δν. 16, 11). τίς 

οὖν, εἰ μὴ ἄνθρωπος; ἀρά γε ϑεός; οὐχ ἄν εἴποιμι --- τὸν γὰρ τοῦ 

ὀνόματος τοῦδε χλῆρον ὁ ἀρχιπροφήτης ἔλαχε Μωυσῆς ἔτι ὧν ἐν 
0 Αἰγύπτῳ, προσρηϑεὶς Φαραὼ ϑεὸς (Εχοά. 1, 1) --- οὔτε ἀνϑρωπος, 

ἀλλ᾽ ἑχατέρων τῶν ἄχρων, ὡς ἄν βάσεως χαὶ χεφαλῆῇς, ἐφαπτόμενος. 
(29.) τὸ μὲν οὖν ἕτερον εἶδος ἀμπέλου, ὅπερ εὐφροσύνη χεχλήρωται, 190 

χαὶ τὸ ἐξ αὐτῆς μέϑυσμα, ἢ ἄχρατος εὐβουλία, χαὶ ὃ ἀρυσάμενος οἶνο- 

χόος ἐχ τοῦ ϑείου χρατῇῆρος, ὃν αὐτὸς ὃ ϑεὸς ἀρετῶν πεπλήρωχεν ἐπὶ 

1 χείλη, δεδήλωται. τὸ δὲ ἀνοίας χαὶ λύπης χαὶ παροινίας ἤδη μὲν 19] 

τρόπῳ τινὶ τύπῳ δὲ ἕτερον ἐχτυποῦται διὰ τῶν ἑτέρωϑι λεχϑέντων ἐν 

ὠδῇ τῇ μείζονι. ,ἐχκ γὰρ ἀμπέλου“ φησί, Σοδόμων ἢ ἄμπελος αὐτῶν, 

χαὶ ἢ χληματὶς αὐτῶν ἐχ [Γομόρρας ἢ σταφυλὴ αὐτῶν σταφυλὴ χολῆς, 

βότρυς πιχρίας αὐτοῖς" ϑυμὸς δραχόντων ὁ οἶνος αὐτῶν, χαὶ ϑυμὸς 

20 ἀσπίδων ἀνίατος“ (Ποαϊ. 82, 82. 33). ὁρᾷς ὅσα τὸ ἀφροσύνης μέϑυσμα 192 

ἐργάζεται, τὸ πιχρόν, τὸ χαχόηϑες, τὸ ἀχρόχολον, τὸ περίϑυμον, τὸ ἀτίϑα- 

σον, τὸ δηχτιχόν, τὸ ἐπίβουλον. ἐμφαντιχώτατα δὲ ἀφροσύνης ἔρνος ἐν Σοδό- 

ον 

μοῖς φησὶν εἶναι --- τύρλωσις δὲ ἢ στείρωσις ἑρμηνεύεται Σόδομα ---, 

ἐπειδὴ τυφλὸν χαὶ ἄγονον χαλῶν ἀφροσύνη, ὑφ᾽ ἧς ἀναπεισϑέντες τινὲς 

29 μετρεῖν χαὶ σταϑμᾷσθαι χαὶ ἀριϑμεῖν πάντα χαϑ᾽ αὐτοὺς ἠξίωσαν 

1 ἱερουργός οοπί. Μδησ,, δήμαρχος σοηΐϊ. Οοὴπ μόνος δηρ,: μόνον ἡ 9. ὀλίγος 

Μδησ. ὦ λόγος α ρηΐαβ ὅλον δὐάϊαϊ (ὅλον διχ. σοπὶ, Μδηρ.) ὃ χαὶ ἀνθρώπου δὰ, 

δδηρ. τοῦ] ϑεοῦ σοπίοῖο 9 τοῦ δὲ α Μωσῆς ἃ 10 οὔτε (οὖν ϑεὸς 
οὔτε) (ν. 8. 230) αὐυἱΐ ἀλλ᾽ οὐδὲ ἄνϑρωπος, ἑκατέρων σοῃϊοῖο, οὐχέτι δίῃ ρ, 12 πρότερον 
σοηΐεῖο εὐφροσύνῃ ἨοόΒΟἢ. 15 συννοίας οοηΐ. ἤδηρ. εἶδος, {γένει μὲν (ἕν) 

νοὶ παροινίας ἰδιοτρόπῳ τινὶ τύπῳ διερμηνεύεται διὰ 6. στ. οσοπίοίο 160 ἑτέρῳ εοηϊ, 
Ἠοθβοῖ. ἑτέρωϑι 5βοτρδὶ : ἑτέρων ἡ 11 ὦ δὴ α 19. αὑτοῖς ΠΟΘΒΕΝ.: 

αὑτῆς ἡ 22 ἐμφατικώτατα Υ ὃὲ7] χαὶ μοῦ ογγόγοῃ Μαῃρ. ἔρνος Μαηρ.: 

ἔρανος 20 χαϑ᾿ αὑτοὺς Μδηρ.: κατ᾽ αὐτοὺς ἃ 

ἢ 564. εἴ, δ, μΡ. 30,0 11 544. οἵ. ΑἸαῦτοβ. 6. Νοὸρ 19,09. μ. 400 Θ6ἢ. (46 οὔτ, 

8 222. 223). 
ῬΙΗοαΐν ορόγβ τοϊ. 11]. 19 
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198 Γομόρρα (γὰρ) μεταληφϑέν ἐστι μέτρον. Μωυσῆς ὃὲ στάϑμην χαὶ 

μέτρον χαὶ ἀριῆμὸν τῶν ὅλων ὑπέλαβεν εἶναι τὸν ϑεόν, ἀλλ᾽ οὐ τὸν 

ἀνθρώπινον νοῦν. δηλοῖ δὲ διὰ τούτων φάσχων’ «οὐχ ἔσται ἐν μαρ- 

σίππῳ σοῦ στάϑμιον χαὶ στάϑμιον, μέγα ἣ μιχρόν: οὐχ ἔσται ἐν τῇ 

οἰχίᾳ σὴυ {μέτρον χαὶ μέτρον), μέγα ἢ μιχρόν- στάϑμιον ἀληϑινὸν χαὶ ὃ 

194 δίχαιον ἔσται σοι“ (])ουΐ. 28, 18---15). ἀληϑὲς δὲ χαὶ δίχαιον μέτρον 

τὸ τὸν μόνον δίχαιον ϑεὸν ὑπολαβεῖν πάντα μετρεῖν χαὶ σταϑμᾶσϑαι 

χαὶ ἀριϑμοῖς χαὶ πέρασι χαὶ ὅροις τὴν τῶν ὅλων περιγράψαι φύσιν, 

ἀδιχον δὲ χαὶ ψευδὲς τὸ νομίσαι χατὰ τὸν ἀνθρώπινον νοῦν ταῦτα 

συμβαίνειν. 10 

190 “Ὃ δὲ εὐνοῦχος ἅμα χαὶ ἀρχιοινοχόος τοῦ Φαραὼ τὸ ἀφροσύνης 

Ἱεννητιχὸν φυτόν, ἄμπελον, φαντασιωϑεὶς προσαναζωγραφεῖ τρεῖς πυῦ- 

μένας, ἵνα τὰς ἐν τῷ διαμαρτάνειν χατὰ τοὺς τρεῖς χρόνους ἐσχατιὰς 

190 παρεμφήνῃ" πυϑμὴν γὰρ τὸ ἔσχατον. (30.)| ἐπειδὰν οὖν ἀφροσύνη Ρ. θ8Ὁ Μ. 

πᾶσαν ψυχὴν ἐπισχιάσῃ χαὶ χατασχῇ χαὶ μηδὲν αὐτῆς ἄφετον μηδὲ τὸ 

ἐλεύϑερον μέρος ἐάσῃ, οὐ μόνον ὅσα τῶν ἁμαρτημάτων ἰάσιμα δρᾶν 

[91 ἀναγχάζει, ἀλλὰ χαὶ ὅσα ἀνίατα. τὰ μὲν οὖν ϑεραπείαν ἐνδεχόμενα 

ῥᾷστα χαὶ πρῶτα γράφεται, τὰ δὲ ἀϑεράπευτα παγχάλεπα χαὶ ὕστατα, 

[05 πυϑμέσιν ἀναλογοῦντα. χαὶ χαϑάπερ, οἶμαι, ἢ φρόνησις ἄρχεται μὲν 

ἀπὸ τῶν ἐλαττόνων ὠφελεῖν, λήγει δὲ εἰς τὰς ὑπερβολὰς τῶν χατορϑω- 30 

μάτων, τὸν αὐτὸν τρόπον χαὶ ἢ ἀφρησύνη χαταβιάζουσα τὴν ψυχὴν 

ἄνωϑεν χαὶ χατ᾽ ὀλίγον ἀφιστᾶσα παιδείας μαχρὰν ὀρϑοῦ λόγου διοιχίζει 

199 χαὶ μέχρι τῶν ἐσχατιῶν χαϑαιρεῖ. τὸ δ᾽ ὄναρ ἐδήλου μετὰ τοὺς 

πυϑμένας ἀνθοῦσαν χαὶ βλαστάνουσαν χαὶ χκαρποφοροῦσαν τὴν ἄμπελον 

- οαὐτὴ“ γάρ φησι οϑαάλλουσα ἀνενηνοχυῖα βλαστούς" πέπειροι βότρυες 39 

σταφυλῆς“ (θη. 40, 10) ---, ἣν εἴϑδε ἀχαρπία χρῆσϑαι χαὶ μηδέποτε 

900 χλοηφορῆσαι χαὶ πάντα μεμαράνϑαι τὸν αἰῶνα. τί γὰρ ἂν εἴη μεῖζον 

χαχὸν [ἢ] ϑαλλούσης καὶ εὐφορούσης ἀφροσύνης; ἀλλὰ χαὶ ,,τὸ ποτή- 

ρῃν Φαραώ“, ἢ δεξαμενὴ τῆς ἀνοίας χαὶ παροινίας χαὶ τῆς παρὰ 

1 γὰρ δὐαϊάϊ Μωσῆς ἡ ὅ.. 4 μαρσίπω Α 4 ἢ Ἠορβοῦ,: χαὶ ἃ 
ὃ μέτρον χαὶ μέτρον δ΄!4, Ποθδοὶν., εἴ, Α ἀάθπάα 9. Ψευδὲς Ξοτὶ δὶ: Ψεῦδος α 
11 εὐνοῦχος Ηοοδβοῖ.: εὔνους Α 18 ἐσχατιὰς Μαδηρ. (εἴ. ὃ 138): ἐσχάτας ἡ 

ιὖ πᾶσαν ὁχ Οδπίαντ, (Ο]]}, 8, τη. Νδηρσ,: πᾶσα 10 ἰάσημα 20 ὠφελειῶν 
σοι οἷο 21 χαταβιάζουσαν ΠΌΘΒΟἢ. 98 χαϑαιρεῖ Μδῃρ.: χαϑαίρει ἡ, καϑείργει 

σοηὶ, Μαῃρ. μετὰ] κατὰ σοπὶ. Μδηρ. 25 πέπειροι ΕΟΘ86ἢ.: περὶ ἣν ἃ 
20 ἣν 5βοτίρβὶ: ἦν Α, ἦσαν Υ εἴϑε σοττιρέυπι : εὐχτέον γα] χρεῖττον 6. στ. οσὐπίοῖο, 

εἰχὸς (οἴη, εἴωϑεν ἄφρων Μδηρ. 28 ἢ 5θοϊβὶ εὐφορούσης Μαηρ.: 
ἐμφορούσης 
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πάντα τὸν βίον ἀπαύστου μέϑης, ,͵ἐν τῇ χειρί μου“ (6οη. 40,11), 

φησίν, ἐστίν, ἴσον τῷ ἐν ταῖς ἐμαῖς ἐγχειρήσεσι χαὶ ἐπιβολαῖς χαὶ 

δυνάμεσιν. οὐ γὰρ ἄνευ γε τῶν ἐμῶν ἐπινοιῶν εὐοδήσει τὸ πάϑος ἐξ 
[2 

ἑαυτοῦ. ὥσπερ γὰρ ἐν μὲν ταῖς τοῦ ἡνιόχου χερσὶ τὰς ἡνίας εἶναι 30] 

ςΩι προσῆχεν, ἐν δὲ ταῖς τοῦ χυβερνήτου τοὺς οἴαχας --- μόνως γὰρ οὕτως 

χατορϑοῦται δρόμος μὲν ἅρματι, σχάφει δὲ πλοῦς -- οὕτως ἐν τῇ 

χειρὶ χαὶ δυνάμει τοῦ ϑάτερον εἶδος τῆς γαστριμαργίας τεχνιτεύοντος, 

οἰνοφλυγίαν, ἢ τοῦ ἀχρατοῦς ἐστιν ἐχπλήρωσις. ἀλλὰ τί παϑὼν ὑπέ- 902 

μεῖινεν αὐχεῖν ἐπ᾿ ἀρνήσεως μᾶλλον ἢ ὁμολογίας ἐπαξίῳ πράγματι; ἢ 

10 οὐχ ἄμεινον ἦν μὴ οὐχ ὁμολογεῖν διδάσχαλον ἀχρασίας εἶναι, ἀλλὰ τῷ 

ἀχρατεῖ τὰ ὑπεχχαύματα τοῦ πάϑους ἐπαναϑεῖναι ὡς εὐρετῇ χαὶ αὐὖ- 

τουργῷ τεϑρυμμένου χαὶ χατεαγότος αἰσχίστου βίου; τοιοῦτον δ᾽ ἐστίν" 303 

ἀφροσύνη σεμνύνεται ἐφ᾽ οἷς εἰχὸς ἐγχαλύπτεσθαι" νυνὶ μὲν οὐ μόνον 

ἐπὶ τῷ τὴν δεξαμενὴν τῆς ἀχράτορος ψυχῆς, τὸ ποτήριον, περιφέρειν 

1 ἐν ταῖς χερσὶ καὶ ἐπιδείχνυσϑαι πᾶσιν ἀγάλλεται, ἀλλὰ χαὶ ἐπὶ τῷ τὴν 

σταφυλὴν εἰς αὐτὴ ἐχϑλίβειν. τὸ δ᾽ ἐστὶ τὸ ἐχπληρωτιχὸν τοῦ πάϑους 

δημιουργεῖν χαὶ χεχρυμμένον εἰς φῶς ἄγειν. ὡς γὰρ τὰ βρέφη γλιχό- 304 

μενα τροφῆς, ὁπότε μέλλοι σπᾶν τοῦ γάλαχτος, ἐχϑλίβει καὶ πιέζει 

τὸν μαστὸν τῆς τρεφούσης, οὕτω τὴν πηγήν, ἀφ᾽ ἧς τὸ οἰνοφλυγίας 

ν. 80 Μ. ὀμβρεῖ [ χαχόν, ὃ δημιουργὸς τῆς ὀχρασίας πιέζει χραταιῶς, ἵνα ταῖς 

31 ἐχϑλιβομέναις λιβάσιν ἡδίστῃ τροφῇ χρῷτο. 

(31.) Τοιοῦτος μὲν ἡμῖν ὃ βεβαχχευμένος ἀχράτῳ. παροΐνιον χαὶ 20 

παράληρον χαχὸν χαὶ ἀνίατον, Ἰραφέσϑω τὸν δὲ συγγενῆ τούτου γά- 

στρωνὰ χαὶ αὐτὸν ὄντα, πολυφαγίας χαὶ λαιμαργίας ἑταῖρον, τὰ περὶ 
25 ἐδωδὴν ἀκρατῶς τεχνιτεύοντα. πάλιν ἐπισχεπτέον. χαίτοι οὐ πολλῆς 900 

δεῖ πρὸς τὴν ϑήραν αὐτοῦ φροντίδος ἔστι 1ὰρ ἐχμαγεῖον ἐμφερέστατον 

αὐτοῦ τῆς εἰχόνος ὁ φανεὶς ὄνειρος. ἀχριβώσαντες ζοὖν) αὐτὸν ἐχεῖνον 

ὥσπερ ἔμφασιν ἐν χατύπτρῳ ϑεασόμεϑα. οὠμην“ 1άρ φησι «τρία 307 

2 ἐγχειρίσεσι ἡ 9. εὐοδώσει σοπί. Μδῃρ,. ἢ μόνον οοηΐ. δδηρ. 
Ἵ τῆς Πορβοι.: τὰς δ8ὴλ ἀχρατοῦς δηρ,: ἀχράτου ἡ ἐχπλή- 

ρωσις Ποεβοἢ.: ἡ πλήρωσις 11 ἀχρατεῖ Α: ἀχράτῳ Μδηρ. ἐπαναϑεῖναι 
ΒΟΓΙρΡΒΙ: ἐπανατεῖναι ἡ 11, 12 αὐτουργῷ Μαῃρ.: αὐτογεωργοῦ Δ, αὐτογεωργι ν 

12 (χαὶδ αἰσχίστου ὁοοηϊ, Μίδην, τὸ δὲ τοιοῦτόν ἐστιν σοηίοίο 13 μέντοι 

σοπΐοῖο 15 ἀγάλλεται δησ.: ἀγγέλλεται Α 10 αὐτὸ (ν6} τοῦτο) Μδηρ.: 

ταυτὸ α 17 {τὸ) χεχρυμμένον σοπίοϊο 1] ἡδίστῃ Μαηρσ,: ἠδιαστῇ Ἁ, 

ἥδιστα τῇ Ποθβεῖι. 22 χαὶ οἴῃ. Ἠοθβοἢ, 28, 24 γάστρωνα ΠΟΘΒΟΙ.: 
γάστρων Ἀς [οτί, γάστριν Ἰοὸν,. 21 οὖν αὐ. Μαῃρ. (γ6} ὄνειρος (ὥστε) ὁοηΐο 0) 

τοῦτον σομῖεῖο 28 ϑεασόμεϑα Μαηρ.: ϑεασώμεϑα 

195 
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χανᾶ χονδριτῶν αἴρειν ἐπὶ τῆς χεφαλῆς μου“ (6φη. 40, 10). χεφαλὴν 

μὲν τοίνυν ἀλληγοροῦντές φαμεν εἶναι ψυχῆς τὸν ἡγεμόνα νοῦν, ἐπιχεῖ- 

σϑαι δὲ τούτῳ πάντα" χαὶ γὰρ ἐξεφώνησέ πὴτε ἐπ᾿ αὐτοῦ: ,ἐπ᾿ ἐμὲ 

808 ἐγένετο ταῦτα πάντα“ (66η. 42, 30). στειλάμενος οὖν πομπὴν ὧν 

τεχνίτευσε χατὰ γαστρὸς τῆς ταλαίνης ἐπιδείχνυται, χαὶ χανηφορῶν ὃ δ 

ἀνόητος οὐχ αἰδεῖται τοσούτῳ βαρυνόμενος τριττῷ χανῶν ἄχϑει, τοῦτο 

209 δ᾽ ἐστὶ τρισὶ χρόνου μέρεσι. τὴν γὰρ ἡδονὴν οἱ ϑιασῶταί φασιν αὐὖ- 

τῆς ἔχ τε μνήμης τῶν παρεληλυθότων τερπνῶν χαὶ ἐξ ἀπολαύσεως 

810 τῶν ἐνεστηχότων χαὶ ἐξ ἐλπίδος τῶν μελλόντων συνεστάναι" ὥστε τὰ 
τρία χανᾷ τοῖς τρισὶ τοῦ χρόνου μέρεσιν ἐξομοιοῦσϑαι, τὰ δ᾽ ἐπὶ τῶν 10 

χανῶν πέμματα τοῖς ἑχάστῳ τῶν μερῶν ἐφαρμόζουσι, παρεληλυϑότων 

μνήμαις, ἐνεστηχότων μετουσίαις, μελλόντων προσδοχίαις, τὸν δὲ βαστά- 

ζοντα ταῦτα πάντα τῷ φιληδύνῳ, ὃς οὐχ ἀφ᾽ ἑνὸς γένους ἀχρασίας, 

ἀλλ ἀπὸ πάντων σχεδὸν εἰδῶν καὶ γενῶν τῆς ἀχολασίας ἄσπονδον χαὶ 

311] φιλίων ἁλῶν ἐπιδεᾶ τράπεζαν ἐχπεπλήρωχεν. ἧς ἀπολαύει μόνος 15 

ὥσπερ ἐν δημοθϑοινία ὃ βασιλεὺς Φαραώ, σπορὰν χαὶ σχέδασιν χαὶ 

φϑορὰν ἐγχρατείας ἐπιτετηδευχώς" ἑρμηνεύεται γὰρ σχεδασμός, ἔστι 

δὲ τὸ ὑπέρογχον χαὶ βασιλιχὸν αὐτῷ οὐχ ἐφ᾽ οἷς εἰχὸς σωφροσύνης 

ἀγαϑοῖς ἀγάλλεσθαι, ἀλλ᾽ ἐν οἷς ἀπειχὸς βδελυρίας ἐπιτηδεύμασι σεμ- 

γύνεσθαι, πρὸς ἀπληστίαν χαὶ λαιμαργότητα χαὶ τὸ ἁβροδίαιτον ἐξοχεί- 30 

213 λαντι, τοιγάρτοι τὰ πτηνά, τὸ δ᾽ ἐστὶν αἱ ἐπιποτώμεναι ἔξωϑεν ἀτέχ- 

μάρτοι συντυχίαι, πάντα πυρὸς τρόπον ἐπιδραμοῦνται χαὶ ἀναφλέξουσι 

χαὶ τῇ παμφάγῳ δυνάμει χαταναλώσουσιν (ἄτη. 40,11), ὡς μηδὲ 

λείψανον Ἰοῦν ὑπολείπεσθαι πρὸς ἀπόλαυσιν τῷ χανηφοροῦντι, ὃς 

ἤλπισε τὰς εὑρέσεις χαὶ τὰς ἐπινοίας αὑτοῦ μέχρι παντὸς αἰῶνος οἴσειν 35 

213 ἀναφαιρέτους ἐν | βεβαίῳ. χάρις δὲ τῷ νιχηφόρῳ ϑεῷ, ὃς ἀτελεῖς ρ. 687 ΜΝ. 

τὰς εἰς ἄχρον πεποιημένας σπουδὰς τοῦ φιλοπαϑοῦς ἐργάζεται, πτηνὰς 

φύσεις ἐπιπέμπων ἀοράτως πρὸς ἀναίρεσιν χαὶ φθορὰν αὐτῶν. περι- 

συληϑεὶς οὖν ὃ νοῦς ὧν ἐδημιούργησεν, ὥσπερ τὸν αὐχένα ἀποτμηϑεὶς 

1 χαναχονδριτῶν α ὃ. ἐπ᾽ αὑτοῦ ΒβΒογίρδὶ: ἐπὶ τὸν Α, περὶ τοῦδε ΗΠοόβ6ἢ., ἐπὶ 

τοῦδε νοὶ ἐπὶ τούτου Μδῃρ, θ χανῶν Ἠορθδβοἢ.: χαχὸν ἃ 12 προσδοχίας Α 

1 ἀπολαύειν Α 10 διασπορὰν ΠοΘΕΟ ἢ, 18 ἐφ᾽ οἷς εἰχὸς βεγίρεὶ: ἐπὶ 
τοῖς εἰχόσι ἃ 19. ἐν] ἐφ᾽ οοπίοῖο 20 λαιμαργίαν οοπίοϊο 20. 21 ἐξο- 
χείλαντι ΠΌΘ50}.: ἐξωχείλοντι ἡ 25. αὑτοῦ Μδηρ. (ν6} μέχρι τοῦ ἰγτᾶπ8ρ.): τοῦ ἡ 

1 πεπονημένας οοπὶ. Μδηρ. 28, 29 περισυληϑεὶς Βογὶρβὶ : περισυλληφϑεὶς Α, παρα- 
συληϑεὶς Μίδηρ. 

ἢ οἵ. Ἐρίσυγοδ ἔγ, 488 βα4ᾳ. 429, 
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ἀχέφαλος χαὶ νεχρὸς ἀνευρεϑήσεται, προσηλωμένος ὥσπερ οἱ ἀνασχολο- 

πισϑέντες τῷ ξύλῳ τῆς ἀπόρου χαὶ πενιχρᾶς ἀπαιδευσίας, ἕως μὲν 214 

γὰρ μηδὲν λυμαίνεται τῶν ἐξαπιναίως εἰωθότων ἀπροοράτως ἐπιφοιτᾶν, 

εὐοδεῖν δοχοῦσιν αἱ πρὸς ἀπόλαυσιν ἡδονῆς τέχναι" χατασχηψάντων δ᾽ 

ὅ ἐχ τοῦ ἀφανοῦς ἀνατρέπονται, χαὶ ὃ δημιουργὸς αὐταῖς συνδιαφῦὕεί- 

ρξται. 
(32.)ὴ Τὰ μὲν οὖν τῶν διῃρημένων τὸ γεύσεως ἐργαστήριον ἐν 315 

ἑχατέρῳ τροφῆς εἴδει, πόσεώς τε χαὶ βρώσεως οὐχὶ τῆς ἀναγχαίας 

ἀλλὰ περιττῆς χαὶ ἀχράτορος, ὀνείρατα δεδήλωται" τὰ δὲ (τοῦ) τού- 
10 τῶν χαὶ τῶν ἄλλων, ὅσαι ψυχῆς δυνάμεις, βασιλεύειν δοχοῦντος, ὄνομα 

Φαραώ, χατὰ τὸ ἀχόλουϑον αὐτίχα διερευνητέον. οἐν γὰρ τῷ ὕπνῳ 910 

μου“ φησίν ,ἕμην ἑστάναι παρὰ τὸ χεῖλος τοῦ ποταμοῦ" χαὶ ὥσπερ 

ἐχ τοῦ ποταμοῦ ἀνέβαινον βόες ἑπτά, ἐχλεχταὶ ταῖς σαρξὶ χαὶ χαλαὶ 

τῷ εἴδει, χαὶ ἐνέμοντο ἐν τῷ ἄχει. χαὶ ἰδοὺ ἕτεραι ἑπτὰ βόες ἀνέ- 
15. βαινὸν ὀπίσω αὐτῶν ἐχ τοῦ ποταμοῦ, πονηραὶ χαὶ αἰσχραὶ τῷ εἴδει 

χαὶ λεπταὶ ταῖς σαρξίν, ἃς οὐχ εἶδον τοιαύτας ἐν ὅλῃ τῇ Αἰγύπτῳ 

αἰσχροτέρας. καὶ χατέφαγον αἱ βόες αἱ λεπταὶ χαὶ αἰσχραὶ τὰς ἑπτὰ 217 

βόας τὰς πρώτας τὰς χαλὰς χαὶ ἐχλεχτάς, χαὶ εἰσῆλθον εἰς τὰς χοιλίας 

αὐτῶν- ζχαὶ οὐ διάδηλοι ἐγένοντο ὅτι εἰσῆλθον εἰς τὰς χοιλίας αὐτῶν), 

80 χαὶ αἱ ὄψεις αὐτῶν αἰσχραί, χαϑὰ χαὶ τὴν ἀρχήν [εἶπον]. ἐξεγερϑεὶς 218 

δὲ ἐχοιμήϑην, καὶ εἶδον πάλιν ἐν τῷ ὕπνῳ μου, χαὶ ὡς ἑπτὰ στάχυες 

ἀνέβαινον ἐν πυϑμένι ἑνί, πλήρεις χαὶ χαλοί: ἄλλοι δὲ ἑπτὰ στάχυες 

λεπτοὶ χαὶ ἀνεμόφθοροι ἀνεφύοντο ἐχόμενοι" χαὶ χατέπιον οἱ ἑπτὰ 

στάχυες τοὺς χαλοὺς χαὶ τοὺς πλήρεις“ (θη. 41, 11---24). ὁρᾷς μὲν 319 

25 δὴ {τὸ) προοίμιον τοῦ φιλαύτου, ὃς χινητὸς χαὶ στρεπτὸς χαὶ μετα- 

βλητὸς ὧν χατά τε σῶμα χαὶ ψυχήν φησιν οὕμην ἑστάναι,“ χαὶ οὐχ 

ἐλογίσατο, ὅτι μόνῳ ϑεῷ τὸ ἀχλινὲς χαὶ παγιόν ἐστιν οἰχεῖον χαὶ εἴ 

τις αὐτῷ φίλος. τῆς μὲν ἀχλινοῦς περὶ αὐτὸν δυνάμεως σαφεστάτη 320 

2 τῷ βογρβὶ (νοὶ σταυρῷ τῷ οοηίΐοῖϊο): αὐτῶ ἁ, αὖ τῷ Μδηρ. 8. ἐξαπιναίων 

εὐ ἰεῖο 9. τοῦ δὐαϊαὶ 10 ὄνομα] ὀνείρατα ΠΌΘ5ΕΝ, ιὃ ἑπτὰ βόες 
οσοπίοῖο 14. ἄχει] ἕλει τηᾶϊο ΗΌΘΒ0Ι. 10 ἃς} οἷας οοπίοῖο ὁχ ΟΧΧ 11 αἱ 
(ἑπτὰ) βόες σοηϊοίο ἐς ΧΧ 19 Ἰδουῃδπι οχ ΠΙΧᾺΧ βυρρίονὶ 20 εἶπον 

ΒΘ] υδὶ 21 ὥσπερ οχ ΓΧΧ οσοηϊοίο 28 ἐχόμενοι ζαὐτῶν) ὁοχ ΠᾺΧ βυρρεὶ 

Μδην. 24 στάχυες (οἱ λεπτοὶ χαὶ ἀνεμόφϑοροι τοὺς ἑπτὰ στάχυλφ) ὁοχ ΤΧΧ Υἱὰ. 
Β0Ρ}!. 25 τὸ δὐα αὶ 238 μὲν {γὰρ) νοὶ (οὖν) οοῃϊοίο 

20 544. εἴ, Οτίρ. σοιμιηθί, ἴα θη, Ρ. 44 ὁ ἐπὶ τοῖς ῥευστοῖς χαὶ ἀβεβαίοις πεποιϑὼς 
ᾧετο ἑστάναι... Ατβίοθυϊαα ἀρὰ. Εὰ8. Ρτδθρ. ον. ὙΠ 10 ὶ 9---Ἴ 2, 
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πίστις ὅδε ὁ χόσμος, ἀεὶ χατὰ τὰ αὐτὰ χαὶ ὡσαύτως ἔχων --- ὁπότε 

δὲ ὃ χύσμος ἀρρεπής, ὁ δημιουργὸς πῶς οὐ βέβαιος; ---, εἶτα μέντοι 

221 χαὶ οἱ ἀψευδέστατοι μάρτυρες ἱεροὶ γρησμοί: λέγεται γὰρ ἐχ προσώ- 

ποῦ τοῦ ϑεοῦ" ,(ὧδε ἐγὼ ἔἕστηχα ἐχεῖ πρὸ τοῦ σὲ ἐπὶ τῆς πέτρας ἐν 

Χωρήβ“ (Βχοά, 11,6), ἴσον τῷ [οὗτος ἐγὼ ὁ ἐμφανὴς χαὶ ἐνταῦϑα ρ. 088 Ν. 

ὧν ἐχεῖ τέ εἰμι χαὶ πανταχοῦ, πεπληρωχὼς τὰ πάντα, ἑστὼς ἐν ὁ 

δμοίῳ χαὶ μένων, ἄτρεπτος ὦν, πρὶν ἢ σὲ ἤ τι τῶν ὄντων εἰς ένεσιν 

ἐλθεῖν, ἐπὶ τῆς ἀχροτάτης χαὶ πρεσβυτάτης ἱδρυμένος δυνάμεως ἀρχῆς, 

ἀφ᾽ ἧς ἢ τῶν ὄντων Ἰένεσις ὥμβρησε χαὶ τὸ σοφίας ἐπλήυμυρε νᾶμα. 

255) ἐγὼ γάρ εἰμι ..ὃ ἐξαγαγὼν ἐχ πέτρας ἀχοοτόμου πηγὴν ὕδατος“ Ι0 

(θδαι, 8,19) ἐν ἑτέροις εἴρηται. μαρτυρεῖ δὲ χαὶ Μωυσῆς περὶ τοῦ 

υἢ τρέπεσϑαι τὸ ϑεῖηον φάσχων: ,εἶδον τὸν τόπον οὔ εἰστήχει ὁ θεὸ 

τοῦ ᾿Ισραήλ΄ (Βχοά. 34,10), τὸ μὴ μεταβάλλειν διὰ τῆς στάσεως χα 

2.8 ἱδρύσεως αἰνιττόμενος. (33.,) ἀλλὰ γὰρ τοσαύτη περὶ τὸ ϑεῖόν ἐστιν 

ὑπερβολὴ τοῦ βεβαίου, ὥστε χαὶ ταῖς ἐπιλελεγμέναις φύσεσιν ἐχυρότη- 15 

ξ 
Ἀ 

ι 

τῆς, ὡς ἀρίστου χτήματος, μεταδίδωσιν. αὐτίχα γέ τοι τὴν πλήρη 

χαρίτων διαϑήχην ἑχυτηῦ --- νόμος δ᾽ ἐστὶ χαὶ λόγος τῶν ὄντων ὃ 

πρεσβύτατος --- ὡς ἄν ἐπὶ βάσεως τῆς τοῦ διχαίου ψυχῆς ἄγαλμα 

ϑεοειδὲς ἱδρύσεσϑαι παγίως φησίν, ἐπειδὰν λέγῃ τῷ Νῶε: οστήσω τὴν 
-ν διχνήχην μοῦ πρὸς σέ“ (θη. 9,11). παρεμφαίνει δὲ χαὶ δύο ἕτερα, 20 

ἕν μὲν ὅτι τὸ δίχαιον ἀδιαφορεῖ διαϑήχης ϑεοῦ, ἕτερον δὲ ὅτι οἱ μὲν 

τῷ ιφ -- 

ἄλλοι χαρίζονται τὰ διαφέροντα τῶν λαμβανόντων, ὃ δὲ ϑεὸς οὐ μόνον 

ταῦτα, ἀλλὰ αὐτοὺς ἐχείνους ἑαυτοῖς’ ἐμὲ γὰρ ἐμοὶ δεδώρηται χαὶ 
Ὁ “--- ν - 4 ᾿ μὴ , 

ἔχαστηον τῶν ὄντων ἑαυτῷ" τὸ τὰρ οστήσω τὴν διαϑύήχην μοῦ πρὸς 

δ δῦ σὲ“ ἴσον ἐστὶ τῷ ,σοὶ δωρήσομαι.“ σπουδάζουσι δὲ χαὶ πάντες οἱ 

ϑεοφιλεῖς τὸν φιλοπραγμοσύνης χειμῶνα ἀποδιδράσχοντες, ἐν ᾧ σάλος 

χαὶ χλύδων ἀεὶ χυχᾶται, τοῖς τῆς ἀρετῆς εὐδίοις χαὶ ναυλοχωτάτοις 

90 ἐνορμίζεσϑαι λιμέσιν. οὐχ ὁρᾶς, οἷα περὶ ᾿Αβραὰμ λέγεται τοῦ σοφοῦ, 

ὥς ἐστιν οἑστὼς ἐνώπιον χυρίου“ (6, 18, 22): πότε γὰρ εἰχὸς δύνα- 

σϑαι στῆναι διάνοιαν μηχέϑ᾽ ὡς ἐπὶ τρυτάνης ταλαντεύουσαν ἢ ὅτε 30 

Ι ὁ δὲ α 4 ἕστηκα 8εγρβὶ: ἔστη καὶ (β6. τ 6.45.) Δ, ἔστηχα χαὶ ν 

ἐχεῖ βογρβὶ: ἐχεῖσε ἡ 4, ὃ ἐν Χωρὴβ οχ ΤΧΧ βογρ5ὶ: ἐγχωρεῖν Α 

ὃ οὗτος 580Γ|ρ51: οὕτως α ἰ ὦν ἃ ἤ τι Μδηρ.: ἐπὶ ἃ 8 ἱδρυμένος 
Μδυρ.: ὁρώμενος ἡ 9. ἐπλημμύρει σοηίοίο 11 Μωσῆς ἃ 138 μεταβάλλον σοπὶ. 

Μδην, 10 γέ βογίρ8ι: δέ ἃ 18 ὡσὰν ἐπιβάσεως Α 19. ἱδρύσεσϑαι 

Μίκηρι: ἱδρύτασϑαι ἡ 25 σοὶ (σὲ) εοηϊ. Μίαηρ, 20 πολυπραγμοσύνης “οηΐ. 

Μίδηρ. 29. ὥς οοηϊ. δίαπρ,: ὅς ἃ ποτὲ ἡ εἰχὸς (μἄλλον) οοηὶ. δηρ. 
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ἀντιχρύς ἐστι ϑεοῦ, ὁρῶσά τε χαὶ δρωμένη; διχόϑεν 1ὰρ αὐτῇ τὸ 257 

ἀρρεπές, ἐχ μὲν τοῦ ὁρᾶν τὸν ἀσύγχριτον, ὅτι ὑπὸ τῶν ὁμοίων πρα- 

μάτων οὐχ ἀνθέλχεται, ἐχ δὲ τοῦ ὁρᾶσθαι, ὅτι ἣν ἀξίαν ἔχρινεν εἰς 

ὄψιν ὁ ἡγεμὼν τὴν ἑαυτοῦ (ἐλθεῖν, τῷ» ἀρίστῳ μόνῳ προσεχλήρωσεν, 

ὃ αὑτῷ. χαὶ δίωυσεϊῖ μέντοι ϑεοπρόπιον ἐχρήσϑη τοιόνδε: ,σὺ αὐτοῦ 

στῆϑι μετ᾽ ἐμοῦ“ (Ποαῖ, δ, 31), δι᾽ οὗ τὰ λεχϑέντα ἄμφω παρίστα- 

ται. τό τε μὴ χλίνεσθϑαι τὸν ἀστεῖον χαὶ ἢ τοῦ ὄντος περὶ πάντα 

βεβαιότης. (34.) χαὶ γὰρ τῷ ὄντι τὸ τῷ ϑεῷ συνεγγίζον οἰχειοῦται 228 

χατὰ τὸ ἄτρεπτον αὐτοστατοῦν, χαὶ ἠρεμήσας ὁ νοῦς, ἡλίχον ἐστὶν 

»- 089 Ν, ἀγαθὸν ἠρεμία, σαφῶς ἔγνω χαὶ θαυμάσας αὐτῆς [ τὸ κάλλος ὑπέλαβεν, 

1 ὅτι ἢ ϑεῷ μόνῳ προσχεχλήρωται ἢ τῇ μεταξὺ φύσει ὕνητοῦ καὶ ἀϑανά- 

τοῦ γένους. φησὶ γοῦν" οχαἀγὼ εἰστήχειν ἀνὰ μέσον χυρίου καὶ ὑμῶν“ 329 

(θφυϊ. ὃ. 8). οὐχὶ τοῦτο δηλῶν, ὅτι ἐπὶ τῶν ἑαυτοῦ ποδῶν ἠρή- 

ρξιστη, ἀλλ᾽ ἐχεῖνο βουλόμενος ἐμφῆναι, ὅτι ἢ τοῦ σοφοῦ διάνοια χει- 

15. μώνων μὲν χαὶ πολέμων ἀπαλλαγεῖσα, νηνέμῳ δὲ ταλήνῃ χαὶ βαϑεία 

εἰρήνῃ χρωμένη χρείττων μέν ἐστιν ἀνθρώπου, ϑεοῦ δὲ ἐλάττων. ὃ 980 

μὲν γὰρ ἀγελαῖος ἀνθρώπειος νοῦς σείεται χαὶ χυχᾶται πρὸς τῶν ἐπι- 

τυχόντων, ὁ δ᾽ ἅτε μαχάριος χαὶ εὐδαίμων ἀμέτοχος χαχῶν" μεϑύριος 

ἀστεῖος, ὡς χυρίως εἰπεῖν μήτε ϑεὸν αὐτὸν εἶναι μήτε ἀνϑρωπον, ῷῶν ὥ"ἷ ὧν 

50 ἀλλὰ τῶν ἄχρων ἐφαπτόμενον, ἀνθρωπότητι μὲν ϑνητοῦ γένους, ἀρετῇ 

δὲ ἀφθάρτου. τούτῳ παραπλήσιόν ἐστι χαὶ τὸ χρησϑὲν λόγιον ἐπὶ τοῦ 33] 

μεγάλου ἱερέως" ἦταν“ 160 φησιν εἰσίῃ εἰς τὰ ἅγια τῶν ἁγίων, 

ἀνῦρωπος οὐχ ἔστα!. ἕως ἄν ἐξέλθϑη," (1μον. 16,11); εἰ δὲ μὴ γίνεται 

τότε ἄνθρωπος, δῆλον ὅτι οὐδὲ ϑεύς, ἀλλὰ λειτουργὸς ϑεοῦ, χατὰ μὲν 

25 τὸ ὥνητὸν γενέσει, χατὰ δὲ τὸ αἀϑανατον οἰχειούμενος τῷ ἀγενήτῳ. 

τὴν δὲ μέσην τάξιν εἴληχεν, ἕως ἄν ἐξέλθῃ πάλιν εἰς τὰ τοῦ σώματος 232 

χαὶ τῆς σαρχὸς οἰχεῖα. χαὶ πέφυχεν οὕτως ἔχειν" ὅταν μὲν ἐξ ἔρωτος 

ϑείου χατασχεϑεὶς ὁ νοῦς, συντείνας ξαυτὸν ἄχρι τῶν ἀδύτων, δρμῇ 

1 διχόϑεν Ματκίδηα: δειχϑέν Α 3. ἀνομοίων οοηΐ. Μίαηρ. ὃ οὐχέτ᾽ σοηϊοῖο 
4 ἑαυτοῦ δίαπα. (Π Θβοἢ. ἴῃ τσ. 4}: ἑαυτῶ Α ἐλϑεῖν τῷ διαὶ 5. αὖ- 

τῷ ἡ Μωσεῖ ὃ. αὐτοστατοῦν] αὐτῷ τῷ ἐστῶτι σοῃΐοὶο 
12 ἡμῶν Ἠορδβο. 1.14. ἐρήρειστο ν 10 χρείττω ἃ 11 σείεται 

Μίδηρ.: ἵεται ἁ, οἴεται Ποοβοἢ, 18 ἅτε (5) Α: αὖ τεῖν χαὶ Α! τε χαὶ 

ΔΙαηρ, 24. δῆλον δ᾽ ὅτι οὐδὲ ϑεύς, τί ἄλλο ἢ λειτουργὸς 6. στ. σοηϊοίο; ϑεοῦ, (δῆλον 

ὅτι μεϑόριος ἀνθρώπου χαὶ ϑεοῦ» τοπὶ. Οὐπη (δ᾽ ὅτι δηϊοδ) 25 ἀγεννήτω ἡ 
20 εἴληχεν, ἕως Ναηρ.: εἰληχέναι ὡς 

22 84. εἴ, δά. μ. 289,1 
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χαὶ σπουδῇ πάσῃ χρώμενος προέρχηται, ϑεοφορούμενος ἐπιλέλησται 

μὲν τῶν ἄλλων, ἐπιλέλησται δὲ χαὶ ἑαυτοῦ, μόνου (δὲ) μέμνηται χαὶ 

ἐξήρτηται τοῦ δορυφορουμένου χαὶ ϑεραπευομένου, ᾧ τὰς ἱερὰς χαὶ 

298 ἀναφεῖς χαθϑαγιάζων ἀρετὰς ἐχϑυμιᾷᾶ. ἐπειδὰν δὲ στῇ (τὸ) ἐνθουσιῶ- 

ὃες χαὶ ὁ πολὺς ἵμερος χαλάσῃ, παλινδρομήσας ἀπὸ τῶν ϑείων ἄνϑρω- ὁ 

πὸς γίνεται, τοῖς ἀνθρωπίνοις ἐντυχών, ἅπερ ἐν τοῖς προπυλαίοις ἐφή- 

534 ὄρευεν, ἵνα αὐτὸ μόνον ἐχχύψαντα ἔνδοϑεν ἐξαρπάσῃ. (8.) τὸν μὲν 

οὖν τέλειον οὔτε ϑεὸν οὔτε ἄνϑρωπον ἀναγράφει Μωυσῆς, ἀλλ᾽, ὡς ἔφην, 
μεϑόριον τῆς ἀγενήτου καὶ φϑαρτῆς φύσεως" τὸν δὲ προχόπτοντα πάλιν 

ἐν τῇ μεταξὺ χώρᾳ ζώντων χαὶ τεϑνηχότων τάττει, ζῶντας μὲν χαλῶν 10 

τοὺς συμβιοῦντας φρονήσει, τεῦνηχήτας δὲ τοὺς ἀφροσύνη χαίροντας. 

δῷ λέγεται γὰρ ἐπὶ ᾿Λαρὼν ὅτι, ἔστη ἀνὰ μέσον τῶν τεῦνηχότων (χαὶ 

τῶν ζώντων), χαὶ ἐχόπασεν ἢ ϑραῦσις“ (Ναηι. 10, 48). ὁ γὰρ προ- 

χόπτων οὔτε ἐν τοῖς τεϑνηχόσι τὸν ἀρετῆς βίον ἐξετάζεται, πόϑον χαὶ 
ζῆλον ἔχων τοῦ χαλοῦ, οὔτε ἐν τοῖς [ μετὰ τῆς ἄχρας χαὶ τελείας μ. 690 Ν. 

ζῶσιν εὐδαιμονίας --- ἔτι γὰρ πρὸς τὸ πέρας ἐνδεῖ ---, ἀλλ᾽ ἑχατέρων τὸ 

330 ἐφάπτεται. διὸ χαὶ χυρίως ἐπιλέγεται τὸ ἐχόπασεν ἢ ϑραῦσις“, ἀλλ᾽ 

οὐχ ἐπαύσατο" παύεται μὲν γὰρ ἐπὶ τῶν τελείων τὰ περιϑραύοντα χαὶ 

χαταχλῶντα χαὶ χαταγνύντα τὴν ψυχήν, μειοῦται δὲ ἐπὶ τῶν προχοπτόν- 

των ὡς ἂν αὐτὸ μόνον ἀναχυπτόμενα χαὶ στελλύμενα. 90 

281 (306.) Τῆς οὖν στάσεως χαὶ ἱδρύσεως χαὶ τῆς ἐν ταὐτῷ χατὰ 

τὸ ἀμετάβλητον χαὶ ἄτρεπτον εἰς ἀεὶ μονῆς πρῶτον μὲν ὑπαρχούσης 

περὶ τὸ ὄν, ἔπειτα δὲ περὶ τὸν τοῦ ὄντος λόγον, ὃν διαθήχην ἐχάλεσξ, 

τρίτον ὃξ περὶ τὸν σοφὸν χαὶ τέταρτον περὶ τὸν προχύπτοντα, τί παϑὼν 

ὁ φαῦλος χαὶ πάσαις ἀραῖς ἔνοχος νοῦς ὠήϑη μόνος ἵστασθαι δύνα- 26 

σϑαι, φορούμενος ὥσπερ ἐν χαταχλυσμῷ χαὶ χατασυρόμενος ταῖς τῶν 

ἐπιρρεόντων διὰ τοῦ νεχροφορηουμένου σώματος δίναις ἐπαλλήλοις; 

238 οὐμην" γάρ φησιν ρέσταναι ἐπὶ τὸ χεῖλος τοῦ ποταμοῦ“ (6 οη. 41, 11). 

4. εὐαγεῖς γε] ἐναγεῖς σοηΐ, Μίαηξ. χαϑαγίζων οοπὶ. Μδηρ, ἐχϑύμια ἡ 

τὸ αὐ. Μαηρ. 4. ὃ ἐνθουσιώδης ὁσοηΐ, ΠΌΘΒΟΉ. ὃ προπυλέοις ἃ 
1 αὐτὸ Ποορδοῖ,: αὐτῶ ἡ 8 Μωσῆς ἡ ἔφην Μδηρ,: ἔφη ἡ 9. ἀγεν- 
νήτου ὁ 12. 18 καὶ τῶν ζώντων εχ ΤΧΧ διά. ΠΙορβοῇ, 10 γάρ {τὸ ἐοηϊ. 

Μδηρ. ἑχατέρων (τῶν ἄχρων) ἑοηϊ. δίδηρ, (οἴ, 8 189) 20 ὡσὰν 

αὐτὸ ΠΟΘΒ0ἢ.: αὐτῶ 22 εἰσαεὶ ᾿ς μήνης ἃ 21 δίναις ΠόΘΞΟΙ.: 

δειναῖς α 28 ἐπὶ] παρὰ οσοπίείο, εἴ. 8 216, 20] 

9.--1] οἵ, δά, ρ. 40,8. 
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λόγον δὲ συμβολιχῶς ποταμὸν εἶναί φαμεν, ἐπειδὴ ξχάτερος ἔξω τε 

φέρεται χαὶ ῥέων συντόνῳ χρῆται τῷ τάχει χαὶ τοτὲ μὲν εὐφορεῖ 

πλημαύραις ὃ μὲν ὕδατος, ὃ δὲ ῥημάτων χαὶ ὀνομάτων, τοτὲ δὲ ἀφο- 

ρεῖ χαλώμενος χαὶ συνίζων" χαὶ ὠφελοῦσι μέντοι ὁ μὲν ἄρδων τὰς ἀρού- 239 

5. ρας, ὃ δὲ τὰς τῶν φιληχόων ψυχάς, χαὶ ἔστιν ὅτε βλάπτουσι χυμήναντες, 

ὃ μὲν τὴν ὅμορον γὴν ἐπιχλύσας, ὃ δὲ ἀναχυχήσας χαὶ συγχέας τὸν τῶν 

οὐ προσεχόντων λογισμόν. οὗτος μὲν εἰχάζεται ποταμῷ. διττὴ 240 

δὲ λόγου φύσις, ἢ μὲν ἀμείνων, ἢ δὲ γείρων, ἀμείνων μὲν ἥ ὠφε- 

λοῦσα, χείρων δὲ χατὰ τὸ ἀναγχαῖον ἢ βλάπτουσα, παραδείγματα δὲ 24! 

10ὼ ξἑχατέρας τοῖς δυναμένοις δρᾶν ἀνέϑηχε Μωσῆς ἀριδηλότατα' ,ποτα- 

μὸς“ γάρ φησι πορεύεται ἐξ Ἐδὲμ ποτίζειν τὸν παράδεισον" ἐχεῖϑεν 

ἀφορίζεται εἰς τέσσαρας ἀρχάς“ (θη. 2,10). χαλεῖ δὲ τὴν μὲν τοῦ 242 

ὄντος συφίαν ᾿Εδέμ, ἧς ἑρμηνεία τρυφή, διότι, οἶμαι, ἐντρύφημα χαὶ 

ϑεοῦ σοφία χαὶ σοφίας ϑεός, ἐπεὶ χαὶ ἐν ὕμνοις ἀδεται" ,χατατρύφησον 

Ιι5 τοῦ χυρίου“ (β41 1. 86, 4). χαάτεισι ὃὲ ὥσπερ ἀπὸ πηγῆς τῆς σοφίας 

ποταμοῦ τρόπην ὁ ϑεῖος λύγος, ἵνα ἄρδῃ καὶ ποτίζῃ τὰ ὀλύμπια χαὶ 

οὐράνια φιλαρέτων ψυχῶν βλαστήματα χαὶ φυτά, ὡσανεὶ παράδεισον. 

ὁ ὃξ ἱερὸς οὗτος λόγος ἀφορίζεται εἰς τέσσαρας ἀρχάς, λέγω δὲ εἰς 343 

τὰς τέσσαρας ἀρετὰς σχίζεται, ὧν ἐχάστη βασιλίς ἐστι" τὸ γὰρ ἀφο- 

0 ρίζεσϑαι εἰς ἀρχὰς οὐ τοπιχοῖς ὅροις, ἀλλὰ βασιλείᾳ ἕοιχεν, ἵν᾽ ἐπιδείξας 

ν. 891". τὰς ἀρετὰς εὐθὺς ἀποφήνῃ | χαὶ τὸν χρώμενον αὐταῖς σοφὸν βασιλέα, 

χεχειροτονημένον οὐ πρὸς ἀνθρώπων, ἀλλ᾽ ὑπὸ τῆς ἀψευδοῦς χαὶ ἀδεχάστου 

χαὶ μόνης ἐλευϑέρας φύσεως. λέγουσι γὰρ τῷ ᾿Αβραὰμ οἱ χατιδόντες αὐτοῦ 344 

τὸ ἀστεῖην" ,βασιλεὺς παρὰ ϑεοῦ εἶ σὺ ἐν ἡμῖν“ (θη. 29,0), δόγμα 

35 τιϑέμενοι τοῖς περὶ φιλοσοφίαν διατρίβουσιν, ὅτι μόνος ὃ σοφὸς ἄρχων 

χαὶ βασιλεὺς χαὶ ἢ ἀρετὴ ἀνυπεύθυνος ἀρχή τε χαὶ βασιλεία. 

(31.) τοῦτον τὸν λόγον εἰχάσας ποταμῷ τις τῶν ἑταίρων Μωυσέως “940 
ἐν ὕμνοις εἶπεν" ,.2. ποταμὸς τοῦ ϑεοῦ ἐπληρώϑη ὑδάτων“ (Ρβα]πι. 64, 

10). καί(τοι τινὰ τῶν ἐπὶ γῆς ῥεόντων ἄλογον χυριολογεῖσθϑαι-. ἀλλ᾽, 

80 ὡς ἔοιχε, πλήρη τοῦ σοφίας νάματος τὸν ϑεῖον λύγον διασυνίστησι, 

2 συντόνῳ δηρ.: εὐτόνω τότε ἡ, ποτὲ οοπὶ. ἨΌΘΒ6}. εὐφορεῖ Νδῃξ.: 
ἐμφορεῖ Α Ὁ. τοτὲ δουρὶ; ὅτε Α, ποτὲ σοπὶ. Ἠορβοῇ, Ἶ οὕτως οοπὶ. εἱ ροβί 

εἰκάζεται δ, λόγος Μαηρ. 9. χατὰ τοὐναντίον ὁοηϊοὶο 10 ἑκατέρας 

ἐχ Οδηίϊδθγ. 5, Ὑ τίη. Μαηρ,  ἐχατέροις Δ, ἑκατέρου οοηϊ. ΠΟΘΒΟΝ. 11 ἐχπορεύεται 
οχ ΧΧ οοηϊοῖο 20 τοπιχοῖς ὅροις Ηορβοῖ.: τοπιχοὺς ὄρους ἁ ἵν 
ἵν᾽ ἤρους ΡῈΓ δτγογθιῃ, αἰ νἱ., Μαηρ. 21 τὰς] τις σοιΐ, Μδορ. 28 μονῆς 

21 ἑτέρων Μωυσέος ἃ 29. τοῖ δά ϊάϊ 
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μηδὲν ἔρημον χαὶ χενὸν ἑαυτοῦ μέρος ἔχοντα, (μᾶλλον) δέ, ὡς εἶπέ τις, 

ὅλην δι᾿ ὅλων ἀναχεύμενον χαὶ αἰρόμενον εἰς ὕψος διὰ τὴν συνεχῇ χαὶ 

840 ἐπάλληλον τῆς ἀεννάου πηγῆς ἐχείνης φοράν. ἔστι δὲ χαὶ ἕτερον ἄσμα 

τοιοῦτον" οτὸ ὅρμημα τοῦ ποταμοῦ εὐφραίνει τὴν πόλιν τοῦ θεοῦ“ (Ῥβ4]1η. 

40. 8). ποίαν πόλιν; ἢ γὰρ νῦν οὖσα ἱερὰ πόλις, ἐν ἢ χαὶ ἅγιος νεώς ἐστι, ὁ 

μαχρὰν ὥσπερ ϑαλάττης χαὶ ποταμῶν συνῴχισται" ὡς δῆλον εἶναι, ὅτι τοῦ 
-- ὦ ᾿, ᾿ -«} “ - - - , ν - 

947 προφανοῦς ἕτερόν τι βούλεται δι᾿ ὑπονοιῶν παραστῆσαι. τῷ γὰρ ὄντι τοῦ 
΄ , ᾿ν νιν , - »""»Ἄ ΄ 

ϑείηυ λόγου ῥύμη α' 8 ἃ χαὶ συνεχῶς μεϑ᾽ ὁρμῆς ἐν τάξει φερομένη 
,᾿ “Ἂ" ᾿ , - ᾿ Ν] ᾿ ΄ ᾿ - ΕῚ ᾿ 

948 πάντα διὰ πάντων ἀναχεῖ τε χαὶ εὐφραίνει. πόλιν γὰρ ϑεοῦ χαϑ᾽ ἕνα μὲν 
2 ᾿ , - μ᾿] “- “-- ΄ , 

τρόπον τὸν χύσμον χαλεῖ, ὃς ὅλον τὸν χρατῆρα τοῦ ϑείου πόματος 10 

δεξάμενος (ἠχρατῶσατο χαὶ γανωϑεὶς ἀναφαιρέτου χαὶ ἀσβέστου τῆς 

εἰς ἅπαντα τὸν [ἐπὶ τὸν] αἰῶνα εὐφροσύνης ἐπέλαχε, χαϑ᾽ ἕτερον 

δὲ τὴν ψυχὴν τοῦ σοφοῦ, ἡ λέγεται χαὶ ἐμπεριπατεῖν ὁ ϑεὸς ὡς ἐν 

πόλει" οπεριπατήσω“ 1ὰρ φησιν οἐν ὑμῖν, χαὶ ἔσομαι [ἐν] ὑμῶν 

849 ϑεός“ (Τὸν. 26, 12). χαὶ ψυχῇ δ᾽ εὐδαίμονι τὸ ἱερώτατον ἔχπωμα 15 

προτεινούσῃ τὸν ἑξαυτῆς λογισμὸν τίς ἐπιχεῖ τοὺς ἱεροὺς χυάϑους τῆς 

πρὸς ἀλήθειαν εὐφροσύνης, ὅτι μὴ (2) οἰνοχόος τοῦ ϑεοῦ χαὶ συμπο- 
’ ΄ " ΄ - , ᾿ ) 15 μ““ ν ᾿ 

σίαργος λόγος, οὐ διαφέρων τοῦ πόματος, αλλ αὐτὸς ἄχρατος ὧν, τὸ 

γάνωμα, τὸ ἥδυσμα, ἢ ἀνάχυσις, ἢ εὐθυμία, τὸ χαρᾶς, τὸ εὐφροσύνης 

ἀμβρόσιον, ἵνα χαὶ αὐτοὶ ποιητιχοῖς ὀνόμασι χρησώμεθα, φάρμαχον; 320 

200 (38.) ἢ δὲ ϑεοῦ πόλις ὑπὸ ᾿Εβραίων “Ἱερουσαλὴμ χαλεῖται, ἧς μετα- 

ληφϑὲν τοὔνομα ὅρασίς ἐστιν εἰρήνης. ὥττε μὴ ζήτει τὴν τοῦ | ὄντος μ. 69) Μ. 

πόλιν ἐν χλίμασι γῆς --- οὐ γὰρ ἐχ ξύλων ἢ λίϑων δεδημιούργηται ---, 

ἀλλ᾽ ἐν ψυχῇ ἀπολέμῳ χαὶ ὀξυδορχούσῃ (τέλος) προτεϑειμένῃ τὸν [δὲ] 

351 ϑεωρητιχὴὸν χαὶ εἰρηναῖον βίον. ἐπεὶ χαὶ τίνα σεμνότερον χαὶ ἀγιώτερην 35 

εῦροι τις ἄν οἶχον ἐν τοῖς οὖσι ϑεῷ ἢ φιλοϑεάμονα διάνοιαν, πάνθ᾽ 

259 δρᾶν ἐπειγομένην χαὶ μηδὲ ὄναρ στάσεως ἢ ταραχῆς ἐφιεμένην; ὑπηχεῖ 

1 μᾶλλον ΠΟΘΒΟΒ.: Ιαοὰπα ἴῃ Α ὡς ἂν εἴποι τις οοῃΐ, Μαηρ. θ διῴ- 
χισται οοπὶ. Νηρ. 8 ῥύμη αῃρ.: ῥύμην ῥύμη συνεχὴς μεϑ᾽ ὁρμῆς 

καὶ τάξεως φερομένη οοηΐ, Μαηρ, λ εἰ Ἰδσῃα ὃ ---ῦ π|. ἴῃ. Α: ἐπαλλήλως γεὶ ἀπαύ- 
στως ὁ. στ. δ 0 μεϑ᾽ ὁρμῆς ἐν βοτγίμ5ὶ: μεϑορμίσαι ἃ 9. ἀναχεῖ τε 

Μδηρ.: ἀναγεῖται γὰρ) δὲ ίδῃρ. 10 πόματος Ηοθδο}.: πόταμος (81) Α 

11 ἰαουπὰ ὅ--4 1Π|., τὰ σατο Αἱ ἠχρατίσατο γοὶ ἐνεφορήσατο οοπίοίο, ἠρύσατο σοθηΐ. 

Ποόβοῃ. 13 ἐπὶ τὸν ἀ6)]. ΗοΘβο!. 18 καὶ οἰ ἐν ἰοτί. 560]. 14 ὑμῶν βοτίρϑὶ: 

ἐν ὑμῖν Δ, βοὴ οἵ, ΠΧΧ οἱ ρ. 202,10 10 προτεινούσῃη, ΗοΘβοἢ). : προτείνουσι ἃ 

18. 18 ἄχρατον ὧν τὸ γάνωμα οοηϊ. Μίαπα,. 2 ὄντως ἃ 23. χλήμασι ἃ 

24. ὀξυδορκούσῃ 5οηῖρβὶ: ὀξυδορχοῦσι Ιδοῦηᾶ 5--6 1{|{. Α: τέλος (γ6} ἕν τέλος) 

ΒΡ] ονὶ δὲ οὐπῃη (δπίαῦγ. 8, Τ τίη. 500], Μδηρ. 25. ἀξιώτερον νο] ἀξιοπρεπέ- 

τερον ἕοοπ. Μαῦρ. 21 ἐφιεμένην] ἐπῃσϑημένην οσοηΐ. Μαηρ. ὑπήχει ἃ 
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ἔξ μοῖ πάλιν τὸ εἰωϑὸς ἀφανῶς ἐνομιλεῖν πνεῦμα ἀόρατον καί φησιν" [ 

ὦ οὗτος, ἔοιχας ἀνεπιστήμων εἶναι χαὶ μεγάλου χαὶ περιμαχήτου πράγ- 
" , (ἢ ᾿ ἣ . ν᾿" ,᾿ ε ΄ 

ματῆς, ἧπερ ἀφϑόνως --- πολλὰ γὰρ χαὶ ἀλλα εὐχαίρως ὑφηγησάμην 

-- ἀναδιδάξω. ἴσϑι δή, (ὦ) γενναῖε, ὅτι θεὸς μόνος ἢ ἀψευδεστάτη 203 

5. χαὶ πρὸς ἀλήϑειαάν ἐστιν εἰρήνη, ἢ δὲ γενητὴ χαὶ φϑαοτὴ οὐσία πᾶσα 

συνεχὴς πόλεμος. χαὶ γὰρ ὁ μὲν ϑεὸς ἐχούσιον, ἀνάγχη δὲ ἥ οὐσία" 

ὃς ἄν οὖν ἰσχύσῃ πόλεμον μὲν χαὶ ἀνάγχην χαὶ γένεσιν χαὶ φϑορὰν 

χαταλιπεῖν, αὐτομολῆσαι δὲ πρὸς τὸ ἀγένητον, πρὸς τὸ ἄφθαρτον, πρὸς 

τὸ ἐχούσιον, πρὸς εἰρήνην, λέγοιτ᾽ ἄν ἐνδίχως ἐνδιαίτημα χαὶ πόλις 

10 εἶναι ϑεοῦ. μηδὲν οὖν διαφερέτω σοι ἢ ὅρασιν εἰρήνης ἢ ὅρασιν ϑεοῦ 304 
πο » ὺ φ ΝῊ ὰ ες μ2 δὲ - ΡῈΞ λ [2 ΒΞ -- Ψ ἡ δὰ 

τὸ αὐτὸ ὑποχείμενον ὀνομάζειν, ὅτι δὲ τῶν πολυωνύμων τοῦ ὄντος 
»" Φ΄ ᾿Ὶ ᾽ [έ  η }Ἁ " Ψ»Ἥ» ΄ ᾽ δυνάμεων οὐ ϑιασώτης μόνον, ἀλλὰ χαὶ ἔξαρχός ἐστιν εἰρήνης. 

(39.) καὶ ᾿Αβραὰμ μέντοι τῷ σοφῷ δώσειν φησὶ χλῆρον γῆς οἀπὸ ϑ0ῦ 

τοῦ ποταμοῦ (Αἰγύπτου ἕως τοῦ ποταμηῦ) τοῦ μεγάλου Εὐφράτου“ 

15 (ὅοῃ. 10, 18), οὐ χώρας ἀποτομὴν μᾶλλον ἢ τὴν περὶ αὐτοὺς ἡμᾶς 

ἀμείνω μοῖραν, Αἰγύπτου μὲν 1τὰρ ἀπειχάζεται ποταμῷ τὸ ἡμέτερον 

σῶμα χαὶ τὰ ἐν αὐτῷ χαὶ δι’ αὐτοῦ ἐγγινόμενα παάϑη, τῷ δὲ 

Εὐφράτῃ (ψυχὴ) χαὶ τὰ φίλα ταύτῃ: δόγμα δὴ τίϑεται βιω- δῦ 

φελέστατον χαὶ συνεχτιχώτατον, ὅτι ὁ σπουδαῖος χλῆρον ἔλαχε ψυχὴν 

0 χαὶ τὰς ψυχῆς ἀρετάς, ὥσπερ ὃ φαῦλος ἔμπαλιν σῶμα χαὶ τὰς σώμα- 
τἶν ᾿] "".Ἄ , ΡΞ ᾿ ῷ ᾿ Ὁ" ν Ὁ ἢ μ᾿ - Ὁ ᾿. ἢ . Ρ“- 

τος χαὶ διὰ σώματος χαχίας. τὸ δὲ ἀπὸ δύο δηλοῖ, ἕν μὲν τὸ σὺν 257 

ἐχείνῳ ἀφ᾽ οὗ λέγεται, ἕτερον δὲ (τὸ χωρὶς αὐτοῦ. ὅταν μὲν γὰρ 

λέγωμεν ἀπὸ πρωΐας ἄχρις ἑσπέρας (ὥραφ) εἶναι δώδεχα χαὶ ἀπὸ 

νεομηνίας ἄχρι τριαχάδος ἡμέρας τριάχοντα, συγχατατάττομεν τήν τε 

Ρ. ὅ92 Μ. πρώτην ὥραν χαὶ τὴν νεομηνίαν' ὅταν δέ τις ἀπὸ τῆς πόλεως φῇ Ὶ 

98 τὸν ἀγρὸν ἀπέχειν σταδίους τρεῖς ἢ τέτταρας, δίχα τῆς πόλεως δήπου 
᾿ - Ξ - β: ΕΒ " - Αἱ ΄ μ ΄ Η͂ Μ 

ησίν. ὥστε χαὶ νῦν τὸ ,ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ Αἰγύπτου“ νομιστέον τὸ 908 Ὦ ! μ 

5. εὐχαίρως Μδηρ.: ἀχαίρως ἃ 4 ὦ αἰὐἰάϊαϊ ὅ γεννητὴ πᾶσα] οὐ Ὁ 

8 ἀγέννητον 9. ἂν ΡῈΓ Θεγοσθ οἵη, δίδηρ,. 11 ὅτι δὲ Α: ὅτι καὶ σοπὶ. 
ΗΠ οΒοΒ., ὅτι δὴ Νίδηρ., διότι σοηϊοῖο 12 ϑιασῶτις εἰ εἰρήνη σουϊοίο (εἰρήνη ἰαιη 

Μδῃρ) 14. Αἰγύπτου --- ποταμοῦ α4. Πορβοῖ.. 1 οὐ χώρας ΠΌΘΟΝ: οὐχ 

ὁρᾶς 16 ἀμείνω] μηνύων οοπὶ. Μίδηρ, 17 αὐτοῦ Οοἰπη (εἶ. 1ἴπ. 91): 

αὐτὸ α 18 Ψυχὴ δααϊαϊ, ἡ ψυχὴ α44, Ποδβοῆ, 31 ἀπὸ δύο Μαηρ. (ηϊδὶ 

ψαο δύο ροϑί δηλοῖ μοηϊί, ἀπὸ ἰδιπ ΒΘη 26} 15): αὐτὸ ἡ τὸ Μαηρ.: τῷ ἃ 
ὩΣ τὸ δαὶ 28 ὥρας οαι. Ηοοβοῇ, 24 συγχατάττομεν ἡ 96 μγὰβ τὸ] 
τῷ σοηΐ. Μδηρ. 

4--ὋἬωζ.. ῈΚ (0], 11 ἐχ τοῦ περὶ τῶν ὀνείρων: μόνος ὅδε ἡ --- πόλεμος. 
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χωρὶς ἐχείνου παραλαμβαάνεσθϑαι" βούλεται γὰρ διοιχίσας ἡμᾶς τῶν 

σωματιχῶν, ἅπερ ἐν ῥύσει χαὶ φθορᾷ φϑειρομένῃ χαὶ φϑειρούσῃ ϑεω- 

ρξῖται, χλῆρον Ψυχῆς λαβεῖν μετὰ τῶν ἀφθάρτων χαὶ ἀφϑαρσίας ἀξίων 

ἀρετῶν. οὕτω μέντοι τὸ εἰχάσϑαι ποταμῷ λόγον ἐπαινετὸν ἰχνηλα- 

τοῦντες εὑρήχαμεν. ὃ δὲ ψεχτὸς αὐτὸς ἄρα ἦν ὃ Αἰγύπτιος ποταμός, 

ἀνάγωγός τις χαὶ ἀμαϑής, ὡς ἔπος εἰπεῖν, ἄψυχος λόγος" οὗ χάριν χαὶ 

εἰς αἴμα μεταβάλλει (Εχοά. 1, 20), τρέφειν οὐ δυνάμενος --- ὃ γὰρ 

ἀπαιδευσίας λόγος οὐ πότιμος --- χαὶ εὐτοχεῖ μέντοι βατράχοις (ἔχοι, 

8,.6) ἀναίμοις χαὶ ἀψύχοις, χαινὸν χαὶ τραχὺν ἦχον, ἄλγημα ἀχοῆς, 

ἀπηχοῦσι. λέγεται δέ, ὅτι χαὶ οἱ ἐν αὐτῷ πάντες ἰχϑύες ἐφθάρησαν 

(Εχοά. 1,321), οἱ συμβολιχῶς εἰσι τὰ νοήματα" ταῦτα γὰρ ἐννήχεται 

χαὶ ἐγγίνεται ὡς ἐν ποταμῷ τῷ λόγῳ, ζῴοις ἐοιχύότα χαὶ ψυχοῦντα 

αὐτόν: ἐν δὲ ἀπαιδεύτῳ λόγῳ τέϑνηχε τὰ ἐνθυμήματα συνετὸν γὰρ 

οὐδὲν ἔστιν εὑρεῖν, ἀλλὰ χολῳῶν τινας ἀχόσμους χαὶ ἀμετροεπεῖς, ὡς 

εἶπέ τις, φωνάς. 

(40.) [Ππρὶ μὲν δὴ τούτων ἅλις. ἐπεὶ δὲ οὐ μόνον στάσιν χαὶ 

ποταμόν, ἀλλὰ χαὶ χείλη ποταμοῦ φαντασιωϑῆναι ὁμολογεῖ φάσχων" 

»ὥμην ἔστάναι παρὰ τὸ γεῖλος τοῦ ποταμοῦ“ (οῃ. 41, 17). ἀναγχαῖον 

ἂν εἴη χαὶ περὶ χείλους τὰ χαίρια ὑπομνῆσαι. φαίνεται τοίνυν ἕνεχα 
δυεῖν τῶν ἀναγχαιοτάτων ἢ φύσις χείλη ζῴοις χαὶ μάλιστα ἀνθρώποις 

ἁρμόσασϑαι" ἑνὸς μὲν ἡσυχίας --- ἔρυμα γὰρ ταῦτα χαὶ φραγμὸς ὀχυ- 

ρώτατος φωνῆς ---, ἑτέρου δὲ ἑρμηνείας" διὰ γὰρ τούτων τὸ τῶν λόγων 

νᾶμα φέρεται’ συναχϑέντων μὲν γὰρ ἐπέχεται, φέρεσθαι δ᾽ ἀμήχανον 

μὴ διαστάντων. ἐχ δὲ τούτου Ἰυμνάζει χαὶ συγχροτεῖ πρὸς ἄμφω, τὸ 

λέγειν χαὶ ἡσυχάζειν, ἑξχατέρου τὸν ἀρμόττοντα καιρὸν παραφυλάττον- 

τας. οἷον ἀχοῆς ἄξιόν τι λέγεται; πρόσεχε μηδὲν ἐναντιούμενος ἐν 

ἡσυχίᾳ χατὰ τὸ Μωυσέως παράγγελμα, τὸ σιώπα χαὶ ἄχοηυες (δαί. 

21,9). τῶν γὰρ εἰς τὰς ἐριστιχὰς γνωσιμαχίας ἀφιχνουμένων οὐδ᾽ ἂν 

το 

18 

20 

1 διοιχήσας Ἀ, διοιχισϑέντας οσοπίοϊο 2 φορὰ εσηϊ, Μδηρ, φϑειρούσῃ Ηρδβεὶι.: 
φϑείρουσα ἃ ὅ ἀξιῶν Α ἀ, ὃ ἰχνηλατοῦντες ΠΟ Θ50}}.: ὀχληλατοῦντες ἃ 
Ὁ ἐχαὶδ ὡς οοηίοϊο (χαὶ) ἄψυχος ὁοπὶ. ᾿ἴδηρ. 9. ἀνέμοις ἃ 

11 ἐννήχεται 80 ρ5βὶ: ἐνηχεῖται Δ, ἐννηχεῖται δηρ. 12 ἐγγίνεται ΗΠ οαΒ0}.: ἐγγε- 

νεῖται ἡ 14. χολῳῶν Ηορβοῃ.: χωλύων ἃ 19. χειλῶν εοπὶ. 
Μδηρ. ὑπομνῆσαι Μίαηρ.: ὑπονοῆσαι 20 δυοῖν Υ 21. 22 ὀχυρότατος 
28 νἅμα φέρεται δηρ.: ἀναφέρεται Α 25 χαὶ (τὸ) σοῃίοϊο 21 Μωσέως α 

14 Ηομ. 11. Β 212. 
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εἷς χυρίως οὔτε λέγειν οὔτ᾽ ἀχούειν νομισθείη, τῷ δὲ μέλλοντι πρὸς 
ἀλήθειαν « ἃ «΄' ὠφέλιμον. πάλιν ὅταν ἴδῃς ἐν τοῖς τοῦ βίου πολέ- 30 

μοις χαὶ χαχοῖς τὴν ἴλεω τοῦ ϑεοῦ χεῖρα χαὶ δύναμιν ὑπερέχουσαν 

Ρ- 694 Μ. χαὶ προασπίζουσαν, ἠρέμησον. οὐ γὰρ δεῖται [ συμμαχίας ὃ βοηϑὸς 

δ οὗτος. ἔστι δὲ χαὶ τούτου δεῖγμα τὸ ἐν ταῖς ἱεραῖς ἀναγραφαῖς χατα- 

χείμενον, τὸ οχύριος πολεμήσει ὑπὲρ ὑμῶν, χαὶ ὑμεῖς σιγήσεσϑε“ 

(Εχοά. 14,14)». ἐάν γε μὴν ἴδῃς τὰ γνήσια ἔγγονα χαὶ πρωτότοχα ἐ0ῦ 

Αἰγύπτου φϑειρόμενα (Εχοᾷ. 11, ὃ), τὸ ἐπιθυμεῖν, τὸ ἥδεσθαι, τὸ λυ- 

πεῖσϑαι, τὸ φοβεῖσθαι, τὸ ἀδιχεῖν, τὸ ἀφραίνειν, τὸ ἀχολασταίνειν χαὶ 

10 ὅσα τούτων ἀδελφὰ χαὶ συγγενῆ, χαταπλαγεὶς ἡσύχαζε, τὸ φοβερὸν τοῦ 

ϑεοῦ χράτος ὑποπτήξζας. «οὐ γὰρ γρύξει“ φησί ,χύων τῇ γλώσσῃ, 201 

οὐδ᾽ ἀπ᾽ ἀνθρώπου ἕως χτήνους“ (014. 1), ἴσον τῷ οὔτε τὴν χυνώδη 
Ἰλῶσσαν ὑλαχτοῦσαν τε χαὶ χράζουσαν οὔτε τὸν ἐν ἡμῖν ἄνϑρωπον, 

ἡγεμόνα νοῦν, οὔτε τὸ χτηνῶδες ϑρέμμα, τὴν αἴσϑησιν, προσήχει 

18 γαυριᾶν, ὅταν ἀναιρεθέντος τοῦ παρ᾽ ἡμᾶς ὅλην ἔξωϑεν τὸ συμμαχιχὴν 

αὐτοχέλευστον ὑπερασπιοῦν ἥχῃ. (41.) πολληὶ δὲ συμβαίνουσι χαιροὶ 208 

μἢ ἐφαρμόζοντες ἡσυχία, τὰς δὲ χαταλογάδην ῥήσεις ἐπιζητοῦντες" 

ὧν πάλιν ἰδεῖν ἔστιν ἀναχείμενα ὑπομνήματα. πῶς; ἀγαθοῦ τις γέγονεν 

ἀπροσδήχητος μετουσία; χαλὸν οὖν εὐχαριστῆσαι χαὶ τὸν ἐπιπέμψαντα 

30 ὑμνῆσαι. τί οὖν τὸ ἀγαθόν; τέϑνηχξ τὸ ἐπιτιθέμενον ἡμῖν πάϑος χαὶ 309 

πρηνὲς ἄταφον ἔρριπται; μὴ μέλλωμεν οὖν, ἀλλὰ ζχορὸν) στησάμενοι τὴν 

ἱεροπρεπεστάτην ἄδωμεν ὠδήν, παραχελευόμενοι λέγειν πᾶσιν: ,ἄσωμεν 

τῷ χυρίῳ, ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται" ἵππον χαὶ ἀναβάτην ἔρριψεν εἰς 

ϑαάλασσαν“ (ἔχοϊ, 15, 1). ἀλλὰ γὰρ ἢ μὲν τοῦ πάϑους φϑορὰ χαὶ 270 

20 μετανάστασις ἀγαθόν, ἀλλ' οὐ τέλειον ἀγαθόν: ἢ δὲ σοφίας εὕρεσις 

ὑπερβάλλον χαλόν: ἧς εὑρεθείσης ἅπας ὃ λεὼς οὐ χαϑ᾽ ἕν μέρος 

μουσιχῆς, ἀλλὰ χατὰ πάσας αὐτῆς τὰς ἁρμονίας χαὶ μελῳδίας ἄσεται. 

»τότε γάρ φησιν οἦσεν Ἰσραὴλ τὸ ἄσμα τοῦτο ἐπὶ τοῦ φρέατος“ 21] 

ὥ ἰασὰηᾶ [1θΡ--18 ᾿ἰ{{ Α΄: ἀχούειν τὸ ἡπτυχάζειν 6 σΓ. ΒΌΡΡΙΟΟ (εἴ. Φυΐβ τοῦ αἷγ. ἢΠ6Γ. 

δ 14) ὃ ὑπερμαχοῦσαν Ὀ6πὸ οσηΐ. Μαρ. (εἴ. ὃ 280) 4. ὑπερασπίζουσαν 

οοηΐ. Μαηρ. ὃ δεῖγμα τὸ βοτίρ81:: δείγματα 5. Ὁ χαταχείμενον ἃ: χαταχεί- 

μενα οἷον Ηοοβοῖ., χείμενον οοηϊοῖο Ἴ γε βεογίρβὶ: τε ἃ 9. ἀφραίνειν 

Μδηρ. : εὐφραίνειν Α 11 γρυξὶ φησί Μαῃρ.; φασί ἡ 12 τὸ ἡ 
13 χράζουσαν Βετῖρβὶ: ἀράζουσαν Α, γρύζουταν οοηϊ. Μδηρ. 15. ὅλου σοπΐ. δῃρ. 

11 νυϊρο δηίθ τὰς ραποίαπι ροπθυδηὶ; ἰΐθο Μδηρ, ᾿ἴη. 18 ρμοβϑὲ ὑπομνήματα [δδὰ- 
πδαὶ βίδίυϊ! 20 ὑμνῆσαι τὸ ἀγαϑόν. οἷον τέϑνηχε σοπὶ. Μαηρ. 21 οὖν 
βογίρβὶ : ὑμῖν Α, ἡμεῖς ΗόρΒοἢ., ὑμνεῖν σοπϊ. Οὐδ π χορὸν δι, Μδην, 
24 φϑορὰ Μαηρ.: φορὰ ἃ 
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(Νυπι. 21,11), λέγω δὲ ἐπὶ τῆς πάλαι μὲν χεχρυμμένης, ἀναζητηϑεῖ 

σης δὲ αὖϑις χαὶ ἐπὶ πᾶσιν ἀνευρημένης βαϑείας τὴν φύσιν ἐπιστήμης, 

ὅΤῶ ἡ νόμος τὰς τῶν φιλοϑεαμόνων ἄρδειν λογιχὰς ἐν ψυχαῖς ἀρούρας. τί 

δέ: ὅταν συγχομίσωμεν τὸν γνήσιον διανοίας χαρπόν, οὐ παραγγέλλει 

ἡμῖν ὁ ἱερὸς λόγος ὥσπερ ἐν χαρτάλῳ ()ουΐ. 36, 2. 4) τῷ λογισμῷ 5 

τὰς ἀπαρχὰς τῆς εὐφορίας ὧν ἤνϑησεν, ὧν ἐβλάστησεν, ὧν ἐχαρποφό- 

ρῆσεν ἢ ψυχὴ χαλῶν, ἐπιδειχνυμένους ἄντιχρυς οὕτω ῥητορεύξιν, τὰ 

εἰς τὸν τελεσφόρον ϑεὸν ἐγχώμια λέγοντας: οἐξεχάϑηρα τὰ ἅγια ἀπὸ 

τῆς οἰχίας μου“ ΑἸὈ]ά. 13) καὶ ἐταμιευσάμην [ ἐν τῷ τοῦ ϑεοῦ οἴχῳ, ν. 095 Μ. 

ταυΐας χαὶ φύλαχας αὐτῶν ἐπιστήσας τοὺς ἀριστίνδην ἐπιλελεγμένους 10 

873 πρὸς τὴν ἱερὰν νεωχορίαν. οὗτοι δέ εἰσι Λευῖται χαὶ προσήλυτοι χαὶ 

ὀρφανοὶ καὶ χῆραι (1014.}. οἱ μὲν ἱχέται, οἱ δὲ μετανάσται χαὶ πρόσ- 

φυγες, οἱ ὃὲ ἀπωρφανισμένοι χαὶ χεχηρευχότες Ἰενέσεως, ϑεὸν δὲ τὸν 

τῆς ψυχῆς ϑεραπευτρίδης ἀνὸρα χαὶ πατέρα γνήσιον ἐπιγεγραμμένοι. 

ὅτ (432.) τοῦτον μὲν δὴ τὸν τρόπον χαὶ λέγειν χαὶ συχάζειν ἐμπρεπέστα- 15 

τον. τὸ ὃξ ἐναντίον μεμελετήχασιν οἱ φαῦλοι" χαὶ γὰρ ἡσυχίας ἐπι- 

λήπτου χαὶ ἑρμηνείας ὑπαιτίου ζηλωταὶ γεγόνασιν, ἐχάτερων ἐπ᾽ ὀλέϑρῳ 

τῇ ἑαυτῶν τε χαὶ ἑτέρων συγχροτοῦντες. τὸ δὲ πλέον ἐστὶν αὐτοῖς τῆς 

ἀσκήσεως ἐν τῷ λέγειν ἃ μὴ δεῖ: τὸ γὰρ στόμα διανοίξαντες χαὶ 

ἐάσαντες ἀχαλίνωτον, χαϑάπερ ῥεῦμα ἀχατάσχετον, φέρεσθαι τὸν ἄχρι- 320 

τόμυϑον. ἢ φάσιν οἱ ποιηταί, λόγον ἰᾶσι, μυρίχ τῶν ἀλυσιτελῶν 

70 προσεπισύροντα. τοιγαροῦν οἱ μὲν ἐπὶ συνηγορίαν ἡδονῆς χαὶ ἐπιϑυμίας 

χαὶ πάσης πλεοναζούσης δρμῆς ἐτράποντο, ἄλογον πάϑος ἐπιτειχίζοντες 

ηχξμόνι λογισμῷ, {ἔτι δὲ) χαὶ ταῖς ἐριστιχαῖς φιλονειχίαις ζἐπ)αποδυσά- 

μενοι συνεπλάχησαν, ἐλπίσαντες τὸ ὁρατιχὺν πηρῶσαι γένος χαὶ “Ὁ 

χατὰ χρημνῶν χαὶ βαράϑρων, ἐξ ὧν οὐδ᾽ ἄν ἔτι γένοιτο διαναστῆναι, 

τὶ δυνήσεσϑαι ῥῖψαι. ἔνιοι ὃὲ οὐ μόνον ἀντιπάλους ἑαυτοὺς τῆς ἀνθρωπίνης 

ἀπέφηναν ἀρετῆς, ἀλλὰ χαὶ τῆς θείας: ἐπὶ τοσοῦτον ἀπονοίας ἤλασαν. 

τοῦ μὲν οὖν φιλοπαϑοῦς ἔξαρχος ἀναγράφεται ϑιάσου τῆς Αἰγυπτίας 

ὃ ἡ Μδυρ.: ἣν Δ, ἧς Ησεβοῖ. ἐμψύγους οοηϊ. ΜΡ. ὃ χαρτάλῳ 5ογρδ5ὶ: 
χαρτάλλω 8 λέγοντας Ποοβοἢ.: λέγοντες Α 10 φυλαχὰς ἃ 
12 ἱκέται ΠΟΘΒΟΝ.: οἰχέται 14 ϑεραπευτρίδος ψυχῆς σοῃοῖο 18 (τῷ) ἑαυτῶν 

οοηΐϊοο 21 ἢ α ἰᾶσι Βογῖρβ᾽: ἐῶσι Α' 24. ἰασυυὰ ὅ--ὖῦ π|. Αἱ ἔτι δὲ δ ρρὶδνὶ 
94, 25 ἐπαποδυσάμενοι Μαηρ,: ἀποδυσάμενοι Α 90 πηρῶσαι Ναηρ. (εἰ ἴδαὶ (οἰο- 

ον 5): πληρῶσαι ἡ 20 βαράθρων δίαηγ.: βάϑρων ἡ 

20, 21 Ποιῃ. 1]. Βὶ 240. 
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χώρας ὁ βασιλεύς, Φαραώ: λέγεται γὰρ τῷ προφήτῃ" ἰδοὺ αὐτὸς 

ἐχπορεύεται ἐπὶ τὸ ὕδωρ, χαὶ στήσῃ συναντῶν αὐτῷ παρὰ τὸ χεῖλος 

τοῦ ποταμοῦ“ (χοι!. 7,15). τοῦ ὑὲν γὰρ ἴδιον ἐπὶ τὴν φορὰν καὶ 278 

ἀνάχυσιν ἀεὶ τοῦ ἀλόγου πάϑους ἐξιέναι" τοῦ δὲ σοφοῦ πολλῷ ῥέοντι τοῖς 

ὑπὲρ ἡδονῆς χαὶ ἐπιϑυμίας λόγοις ὑπαντιάσαι οὐ τοῖς ποσίν, ἀλλὰ τῇ 

Ἰνώμῃ. βεβαίως χαὶ ἀχλινῶς, ἐπὶ τοῦ ποταμίου χείλους, τοῦτο δέ 

ὧν 

-- [ὦ - »ν ΄ 

ἐστιν ἐπὶ τοῦ στόματος χαὶ τῆς Ἰλώττης, ἅπερ ἦν ὄργανα λόγου" 

παϊίως γὰρ ἐπιβὰς αὐτοῖς δυνήσεται τὰς συνηγορούσας τῷ παϑει 
΄ , ᾽ ὶ “ κ λ - ΄ » “Ὁ. μ ᾽ »Ἕ - ΄ Ξ- ῳ70 

πιϑανότητας ἀνατρέψαι χαὶ χαταβαλεῖν. ὁ ὃὲ τοῦ ὁρατιχοῦ γένους 31 

1. ἐχϑρὸς ὁ τοῦ Φαραὼ λαός ἐστιν, ὃς ἐπιτιϑέμενος χαὶ διώχων χαὶ δηυ- 

λούμενος ἀρετὴν οὐχ ἐπαύσατο, ἕως χαχὰς ὧν διέϑηχε τὰς ἀμοιβὰς 

εὔρατο, πελάγει τῶν ἀδιχημάτων χαὶ τριχυμίαις, ἃς τὸ λυίττῶν παάϑος) 

Ρ. 696 ΜΝ. ἀνήγειρε, χαταποντωϑείς, ὡς ὑπερβάλλουσαν ϑέαν χαὶ νίχην ἀναντα- 

γώνιστον καὶ χαρὰν ἐλπίδος μείζονα τὸν χαιρὸν ἐνεγχεῖν ἐχεῖνον. διὸ 380 

1. λέγεται’ ,εἶδεν ᾿Ισραὴλ τοὺς Αἰγυπτίους τεῦϑνηχότας παρὰ τὸ χεῖλος 

τῆς ϑαλάσσης“" (Εχοά. 14,30). μεγάλη γε ἢ ὑπέρμαχος χείρ, ἀναγ- 

χάζουσα παρὰ στόματι χαὶ χείλεσι χαὶ λόγῳ πίπτειν τοὺς τὰ ὄργανα 

ταῦτα χατὰ τῆς ἀληϑείας ἀχονησαμένους, ἵνα μὴ ὀδνείοις ἀλλὰ ἰδίοις 

ὅπλοις οἱ χαϑ᾽ δτέρων ἀναλαβόντες αὐτὰ ϑνήσχωσι. τρία δ᾽ εὐαγγελί- 98] 

0 ζεται τῇ ψυχῇ τὰ κάλλιστα, ἕν μὲν ἀπώλειαν Αἰγυπτιαχῶν παϑῶν, 

ἕτερον δὲ τὸ μὴ παρ᾽ ἑτέρῳ χωρίῳ, (ἀλλὰ) τῆς ἁλμυρᾶς χαὶ πιχρᾶς 

πηγῆς, ὡς ἂν θαλάττης, χείλεσι, ὃι᾿ ὧν ὁ πολέμιος ἀρετῆς σοφιστὴς 

λόγος ἐξεχέχυτο, τελευταῖον δὲ τὴν ϑέαν τοῦ πτώματος. μηδὲν γὰρ 389 

ἀόρατον εἴη χαλόν, ἀλλὰ πρὸς καὶ ἃ αὶ χαὶ λαμπρὸν ἥλιον ἄγοιτο" χαὶ 

Ὁ Ἰὰρ τοὐναντίον εἰς βαϑὺ σχότος χαὶ ἃ ἃ αὶ ἄξιον τὸ χαχόν. χαὶ τοῦτο 

μὲν μηδ᾽ ἐχ τύχης ἰδεῖν ποτε γένοιτο, τὸ δὲ ἀγαθὸν μείζοσιν ὀφϑαλ- 

μοῖς ἀεὶ περιαϑροῖτο. τί δὲ οὕτως ἀγαθόν, ὡς ζῆσαι τὰ χαλὰ χαὶ 

ἀποϑανεῖν τὰ φαῦλα; (43.) τρεῖς τοίνυν ἦσαν οἱ τὴν τῶν λόγων 388 
δεινότητα μέχρις οὐρανοῦ τείναντες. οὗτοι μελέτην χατὰ τῆς φύσεως, 

2 παρὰ] ἐπὶ σοηϊςῖο ὁχ ΧΧ (οἵ, 1ἴπι 6. δὲ Π6 σοηῃίμβ, προ. ὃ. 29) ὃ ἅπερ Α 
λόγος Ὁ. πιϑανότητος ἡ 10 ἐπιτιϑέμενος αῃρ.: ἐπιϑέμενος Α 12 εὕρατο 
(ἐκομίσατο οοηἰοἰοῦαπι, ἐτίσατο οοηϊ. Μαηρ., ἔτισε ΠΌΘΑ6}.) πελάγει Οοἢπ: ἐστρατοπελά- 
ἜΑ 12. λυ, ἴὰτὰ Ἰδοὰπδ 4-ῦ π||, ΑΨ: λυττῶν πάϑος βαρρ]ον!, λυσσῶδες τῆς 
Ψυχῆς ΠΟοοβοΙ,, ἄλογον πάϑος Μδηρ. 31 ἑτέρῳ χωρίῳ ἢ (ἀλλὰ βεγὶρ5) Μαηρ.: 
ἑτέρων χωρίων ἃ 22 πηγῆς] ψυχῆς οοηΐείο 20. ἐξεχέχυτο βοτίρβὶ: ἐξέ- 
χυτὸ ἡ 34. Ἰδουπα 8--10 Ππ|.Αὄ΄: τὸ φῶς Βυρρ]. Ησοβοὶι., ἄσχιον φῶς οοηΐεῖο 
20 Ἰδσυπδ 0 --ϑ Ππ||ΑΧ.: νυχτὸς 500}. ΗόΘΒΟΝ., νύχτα [ογὲ. δυρρ!. οἱ αἰώνιον ρτὸ ἄξιον 
ἰερ., υὐχτὰ ἀχτέον οοηΐ, Μίδηρ,, νύχτα πεσεῖν Οὐδῃ 0 ἰδεῖν Οοἰρίογίιβ: δεῖν Α 
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μᾶλλον δὲ χατὰ τῆς ἑαυτῶν ψυχῆς ἐμελέτησαν φάσχοντες, μόνον εἶναι 

τὸ αἰσθητὸν χαὶ ὁρώμενον τοῦτο, οὔτε γενόμενόν ποτε οὔτ᾽ αὖϑις 

φϑαρησόμενον, ἀγένητον δὲ χαὶ ἄφϑαρτον, ἀνεπιτρόπευτον, ἀχυβέρνητον. 

284 ἀπροστασίαστον. εἶτ᾽ ἐπ᾽ ἄλλοις ἄλλα συνθέντες ἐπιχειρήματα, δόγμα 

ἀδόκιμον οἰχοδομοῦντες εἰς ὕψος οἷα πύργον ἐξῆραν. λέγεται γὰρ ὅτι ὃ 

»ἦν πᾶσα ἣ ἢ χεῖλος ἕν“ (6θη. 1], 1), συμφωνία τῶν τῆς ψυχῆς 

μερῶν πάντων ἀσύμφωνος ἐπὶ τῷ χινῆσαι τὸ συνεχτιχώτατον ἐν τοῖς 

585 οὗτιν, ἀρχήν. τοιγαροῦν ἐλπίσαντας αὐτοὺς εἰς οὐρανὸν ταῖς ἐπινοίαις 

ἀναδραμεῖσϑαι ἐπὶ χαϑαιρέσει τῆς αἰωνίου βασιλείας ἢ μεγάλη χαὶ 

ἀχαϑαίρετος χαταβάλλει χείρ, καὶ τὸ οἰχοδομηϑὲν δόγμα συνανατρέψασα. 10 

580 χέχληται δὲ ὁ τόπος σύγχυσις“, οἰχεῖον ὄνομα τῷ χαινουργηϑέντι 

τολμήματι. τί γὰρ ἀναρχίας συγχυτιχώτερον; οὐχ οἰχίαι μὲν ἀνηγε- 

μόνευτοι προσχρουσμάτων γέμουσι χαὶ ταραχῆς; ἀβασίλευτοι δ᾽' ἐαϑεῖ- 

2817 σαι πόλεις ὑπὸ ὀχλοχρατίας, ἐναντίηυ χαὶ μεγίστου, φϑείρονται; χαὶ 
χῶραι δὲ χαὶ ἔϑνη χαὶ χλίματα γῆς, ὧν ἀρχαὶ χατελύϑησαν, οὐ παλαιὰς 15 

988 χαὶ μεγάλας εὐδαιμονίας ἀπέβαλον; χαὶ τί δεῖ [ τὰ ἀνθρώπινα λέγεσθαι; ν» 6971 Ν. 

οὐδὲ γὰρ αἱ ἄλλαι τῶν ζῴων ἀγέλαι, πτηνῶν, χερσαίων, ἐνύδρων, 

ἄνευ τινὸς ἀγελάρχου συνεστᾶσιν, ἀλλὰ ποϑοῦσι χαὶ περιέπουσιν αἰεὶ 

τὸν οἰχεῖον ἡγεμόνα, ὡς μόνον ἀγαθῶν αἴτιον, οὗ χατὰ τὴν ἀπουσίαν 

289 σχεδάννυνται χαὶ διχφϑείρονται. εἶτ᾽ οἰόμεϑα τοῖς μὲν περιγείοις, ἃ 20 

βραχυτάτη μοῖρα τοῦ παντός ἐστιν, ἀρχὴν μὲν ἀγαθῶν, ἀναρχίαν δὲ 

χαχῶν εἶναι αἰτίαν, τὸν δὲ χήσμον οὐ διὰ τὴν τοῦ βασιλεύοντος ϑεοῦ 

390 προήγησιν εὐδαιμονίας τῆς ἄχρας πεπληρῶσϑαι; δίχην οὖν ἁρμόττουσαν οἷς 

ἐτίθεντο διδόασι" φύραντες γὰρ τὸ ἱερὸν περὶ « « «. ἀναρχίας φυρόμενοι 

ἐπεῖδον, συγχυϑέντες οὐ συγχέαντες. ἕως δὲ οὔπω τιμωρίαν δεδώχασιν, 25 

ὑπὸ φρενοβλαβείας φυσώμενοι τὴν μὲν τῶν ὅλων ἀρχὴν ἀνοσίοις λόγοις 

χαϑαιροῦσιν, αὑτοὺς δὲ ἄρχοντας χαὶ βασιλέας ἀναγράφουσι, τὸ ἀχα- 

ϑαίρετον τοῦ ϑεοῦ χράτος Ἰενέσει τῇ ἀδιαστάτως ἀπολλυμένῃ χαὶ 

391 φϑειρομένῃ περιάπτοντες, (44.) ἐπιτραγῳδοῦντες γοῦν χαὶ ἐπιχομπά- 

ζοντες εἰώϑασιν οἱ χαταγέλαστοι λέγειν ταῦτα' ἡμεῖς οἱ ἣγεμόνες, 90 

ὃ ἀγέννητον δὲ] τε ἐοηΐ. Οοθη 10 καὶ 860], Μδῃρ. 14 ἀπὸ 
ΡΟΥ Θιγότοπι λδίδηρ. ὀχλοχρασίας ἃ ὀχλοχρατίας τῆς αἰτίας χαχῶν μεγίστων 
οσοπίοῖο (οἴ, Πἴη. 31. 22) Ροβί μεγίστου ἰδοῦπαια βίαϊαἱἑ οἱ χαχοῦ ΒῈρΡ}]. Μδηρ. 

1 χλήματα ἃ 16 χαταλέγεσϑαι οοηϊοὶο 20 εἴτ᾽ 28 προστασίαν οοῃίςϊο 
28, 34. οἷς ἐπετίθεντο γε] οἷς διετίϑεσαν σοηϊοῖο 24. ἱερὸν (δόγμα) παρὰ ἀναρχίας 
οοπΐ. Νηρ, Ροϑί περὶ ἰασθϑιῃ βίδίιο φυρύμενοι (ΕΧ δι." Μδῃρ,: 
φυρόμενον ἡ 21 χαϑαίρουσιν αὐτοὺς 8 ἀδιαστάτως 8οτῖρ5β᾽: ἀχαταστά- 

τως ἃ 29. 80 ἐπιχομπάζοντες Μδῃρ.: ἐπιστομίζοντες ἃ 
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ἡμεῖς οἱ δυναστεύοντες" ἐφ᾽ ἡμῖν ὁρμεῖ τὰ πάντα: ἀγαϑῶν καὶ τῶν 

ἐναντίων τίνες αἴτιοι {ὅτι μὴ) ἡμεῖς; τὸ (εὖ χαὶδ χαχῶς ἐργάσασϑαι 

τίσιν ὅτι μὴ ἡμῖν ἀψευδέστατα ἀνάχειται; φλυαροῦσι δὲ ἄλλως οἱ 

δυνάμεως ἀοράτου τὰ πάντα φάσχοντες ἐξῆφϑαι, ἣν πρυτανεύειν τῶν 

δ χατὰ τὸν χύσμον ἀνθρωπείων τε χαὶ ϑείων νομίζουσι. τοιαῦτα χατα- 292 

λαζονευσάμενοι, ἐὰν μὲν ὥσπερ ἐχ μέϑης νήψαντες ἐν ἑαυτοῖς γένων- 

ται χαὶ τῆς παροινίας, ἣν παρῴνησαν, εἰς αἴσϑησιν ἐλθόντες αἰδεσϑῶσι 

χαὶ χαχίσωσιν ἑαυτοὺς ἐφ᾽ οἷς ὑπ᾽ ἀγνώμονος Ἰνώμης ἐξαμαρ- 

τάνειν προήχϑησαν, ἀχολαχεύτῳ χαὶ ἀδεχάστῳ χρησάμενοι συμβούλῳ 

'0 μετανοίᾳ, τὴν ἴλξω τοῦ ὄντος δύναμιν ἐξευμενισάμενοι παλινῳ- 

ἃίαις ἀντὶ βεβήλων ἱεραῖς, ἀμνηστίαν εὑρήσονται παντελῆ. ἐὰν δὲ 393 

ἀφηνιασταὶ χαὶ σχληραύχενες μέχρι τοῦ παντὸς γενόμενοι σχιρτῶσιν, ὡς 
αὐτόνομοι χαὶ ἐλεύϑεροι χαὶ ἑτέρων ἡγεμόνες ὄντες, ἀπαραιτήτῳ ἀνάγχῃ 

χαὶ ἀμειλίχτῳ τὴν ἑαυτῶν ἐν ἅπασι μιχροῖς τε χαὶ μεγάλοις οὐδένειαν 

15 αἰσϑήσονται. ὃ γὰρ ἐπιβεβηχὼς ἡνίοχος ὡς ἅρματι πτηνῷ τῷδε τῷ 294 

Ρ. 698 Μ.  χόσμῳ χαλινὸν ἐμβαλὼν χαὶ τὸ χεχαλασμένον τῶν ἡνιῶν ὀπίσω βία 

τείνας χαὶ τοὺς χημοὺς ἐπισφίγξας, μάστιξι καὶ χέντροις ἀναμνήσει τῆς 

δεσποτιχῆς ἐξουσίας, ἧς ἐπελάθοντο διὰ τὸ χρηστὸν χαὶ ἥμερον τοῦ 

χρατοῦντος ὥσπερ οἱ χαχοὶ δοῦλοι. τὸ γὰρ τῶν δεσποτῶν ἐπιειχὲς εἰς 390 

80 ἀναρχίαν ἐχτρέποντες ἐπιμορφάζουσι τὸ ἀδέσποτον, μέχρις ἄν τὴν 

ῥοώδη τε χαὶ πολλὴν αὐτῶν νόσον, ἀντὶ φαρμάκων τὰς τιμωρίας προσ- 

φέρων, ὃ χεχτημένος ἐπισχῇ. διὸ λέγεται" οψυχὴ ἄνομος ἣ διαστέλ- 290 

λουσα τοῖς χείλεσι χαχοποιῆσαι ἣ χαλῶς ποιῆσαι" εἶδ ὕστερον ἐξαγορεύ- 

σει τὴν ἁμαρτίαν ἑαυτῆς“ ([μον. ὃ, 4). τί φῇς, ὦ γέμουσα ἀλαζονείας; 

25 οἶδας γάρ, τί ἐστι τὸ πρὸς ἀλήϑειαν ἀγαϑὸν ἣ χαλὸν ἢ δίχαιον ἣ ὅσιον 

ἢ τίνα τίσιν ἐφαρμόττει; ἢ τούτων ἐπιστήμη τε χαὶ δύναμις ἀνάχειται 397 

1 ὁρμεῖ δηρ.: ὁρμᾶ 2 τινὲς Α Ἰδοῦπα ὅ--- Π|ῖ. Α ὅτι μὴ βυρρ!. Μδηρ., 
τούτων ΗοδΒΟΝ. Ιασὰπϑ 4--ὃ 1π|. Αἱ εὖ χαὶ ΒΌΡΡΙΟΥ (εὖ ἢ ἨΟΘΒ0}.) 

Ἴ παροινίας ἣν παρῴνησαν ὁχ οὟαίδ οἱ Οδηίαῦτ, 8, σία, Μδηρ.: παρανοίας ἣν παρη- 

νόμησαν 8. χαχίσωσιν δοΙρδὶ: χαχιῶσιν ἑαυτοῖς ἡ 9 προήχϑησαν 

Μίδηρ.: προσήχϑησαν ἡ 10 μετανοίᾳ Μαησ.: μετανοίας Α 11 βεβήλων 

(λόγων) οοηΐ. Μδῃρ, ἀμνηστείαν Α 11 χημοὺς Μίδηρ,: κόσμους Α 

μαστίξει αὶ 19 εἰς Α: ὡς Ἠσοδβεῃ.. 30 ἐχτρέποντος 21 ἕρπη- 

νώδη σοὶ, Μδηρ. 29 χαλοποιῆσαι ἨοδΒο. χαλῶς ποιῆσαι οΧ ΤΧΧ 
ΒοΓρ8ὶ: χαχῶς ποιῆσαι ἀ, χαχοποιῆσαι ἨΟΘΒΟΝ, 29, 24. ἐξαγορεῦσαι οὐπὶ. Μδπρ. 

2 χαχὸν Υνὶ 26 τινὰ τισὶν 

15 εἴ. ΡΙαιοπὶβ Ῥμαοάγυμῃ μΡ. 246 ΒΕ. 

ῬΆΝοηΐ πα οροτα νο]. ΠῚ, 90 



900 ῬΠΙΠΟΝΤΙΒ 

μόνῳ ϑεῷ, χαὶ εἴ τις αὐτῷ φίλος. μάρτυς δὲ χαὶ χρησμός, ἐν ᾧ 

λέγεται" οἐγὼ ἀποχτενῷ χαὶ ζῆν ποιήσω" πατάξω χἀγὼ ἰάσομαι“ 

398. (Π)6υ!. 352,39). ἀλλὰ γὰρ οὐδὲ ἐπιπόλαιον ἔσχεν ἢ δοχησίσοφος ψυχὴ 

τὴν τῶν ὑπὲρ ξαυτὴν ὀνείρωξιν, ἀλλ οὕτως ἢ δυστυχὴς ἐξηνεμώϑη, 

ὡς χαὶ ἐνώμοτον γενέσθαι περὶ τοῦ βεβαίως χαὶ παγίως ταῦϑ᾽ ἕσταναι, 
899 ἃ ψευδῶς ὑπέλαβεν. ἐὰν οὖν τὸ παλμῶδες χαὶ παφλάζον τοῦ νησή- 

ματὸς ἄρξηται χαλᾶν, τὰ τῆς ὑγείας ἐμπυρεύματα χατ᾽ ὀλίγον ἐχζω- 

ων 

πυρούμενα βιάσεται τὸ μὲν πρῶτον ἐξαγορεῦσαι τὸ ἁμάρτημα, τὸ δ᾽ 

ἐστὶ χαχίσαι ἑαυτήν, εἶτα πρὸς βωμοῖς ἱχέτιν γενέσθαι. ποτνιωμένην 

λιταῖς χαὶ εὐχαῖς χαὶ ϑυσίαις, (αἴς) ἀανηστίας μόναις ἐπιλαχεῖν ἔστιν. 10 

800 (45). Ἑξῆς δ᾽ ἄν τις εἰχότως ἐπαπορήσεις, τί δή ποτε τὸν 

ἐν Αἰγύπτῳ ποταμὸν μόνον ἀνέγραψεν ἔχοντα χείλη, τὸν δ᾽ Εὐφράτην 

ἥ τινα τῶν ἄλλων ἱερῶν ποταμῶν οὐχέτι. ὅπου μὲν γάρ φησι" οστήσῃ 

συναντῶν αὐτῷ παρὰ τὸ γεῖλος τοῦ ποταμοῦ“ (Εχοᾷ. 7, 10) « « «. 

301 χαίτοι τινὲς ἴσως ἐπιχλευάζοντες ἐροῦσι, μὴ δεῖν τὰ τοιαῦτα εἰς τὰς 1Ὁ 

ζητήσεις εἰσάγειν" γλισχρολογίαν γὰρ μᾶλλον ἢ ὠφέλειαν τινα ἐμφαίνειν. 

ἐγὼ δὲ τὰ τοιαῦτα ἡδυσμάτων τρύπον παρηρτύσϑαι ταῖς ἱεραῖς ἀνα- 

γραφαῖς βελτιώσεως ἕνεχα τῶν ἐντυγχανόντων ὑπολαμβάνω" χαὶ οὐδε- 

μίαν τῶν ζητούντων χαταγνωστέον εὑρεσιλογίαν, ἀλλ΄ εἰ μὴ ζητοῖεν, 

302) ἔμπαλιν ἀργίαν. οὐδὲ γὰρ περὶ ποταμῶν ἐστιν ἱστορίας ἢ παροῦσα 90 

σπουδή, περὶ δὲ βίων τῶν εἰχαζομένων ποταμίοις ῥεύμασιν, ἐναντιου- μ. 699 Μ. 

μένων ἀλλήλοις. ὃ μὲν γὰρ τοῦ σπουδαίου βίος ἐν ἔργοις, ἐν λόγοις 

δὲ ὁ τοῦ φαύλου ϑεωρεῖται. λύγος δὲ Ἰλώττῃ χαὶ στόματι χαὶ χείλεσι 

χαὶ τοῖς  “ ὦ, 

ἢ ἐνώμοτον Οοἰοιοτῖ8.: ἐνομότερον Α 6. ἃ Ψευδῶς (Οοἰο᾽οταβ: ἀψευδῶς Α 

10 αἷς δαάϊαϊ ἀμνηστίαις μόνης Υ ἔτι οοηϊ. Μίδηγ. 11 ἐξ 
ἧς Α 14 παρὰ] εἴ, δά ρμ. 308,2 ἰδσιιμδᾶπι βιίαἰαὶ, βοαιθθαίογ ὅπου δὲ, [απ 
ἈΠῚ 5. 5, Ἰοοὶ 20 ἱστορία οοηϊςὶο 28. λόγοι ὁοπὶ, Μαῃρ. χείλεσι Μαηρ.: 
χείλη Δ, χείλει ΠοοΒοΝ. 24 ϑδαἀποίαὶ ἃ τὸ τέλος λείπει. βοψπαηίηγ ἴῃ ἡ ἰγοβ 

πρῶ υάσιδο ((0]. 405), ἰὰπι ἄπο [ο᾽α γαοια ποϊπογὶβ σαγομίϊα, 



ΡΗΠΙΟΝῚΝ ΟΡΒΒΑ 
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ΠΕΟΡΟΙΌΝΒ ΟΟΗΝ 

ΒΕΒΚΟΠΙΝῚΙ 

ΤΥΡΙΒ ΕΤ ΙΜΡΕΝΒΙῚΒ5. ΘΕΟΒΟΙ! ΒΕΙΝΕΒῚΙ 

ΜΟΝΠ 



ΡΕΟΙΕΘΟΜΕΝΑ 

Ῥγαθῖθσ οοὐΐοθβ ΜΑΒΘΗΡ() ἴῃ Ρτγοϊθροιαθηϊβ νοΐ ηἶ8 θγὶ μι 

ἀἰδβογιρίοβ ἰὼ ἢοο νοϊαπηΐηθ αὐυδῦίο οοάϊοθβ δ] ΠῚ βυηὶ ΟΥ̓ΟΒΕΚΖ, ἀθ 

αυϊθυβ ἀθίησθρβ ποῦὶβ ἀϊοθηάμη 681. 

Αίᾳφυο Ο ᾳυϊάθιη ΠΟΪΒ οϑὲ οοάθχ ῬΆΓΙΒΙΠ5 σγδοοὺβ 480. (0]1πὶ 

Βοριὰ 2001) ὈΪΒ]]οἤθοαθ ἡδύ! οη 18, ΤΠ ΘΠ ὈΓΆΠΒΘΟΙΒ, [ΟΥ̓Δ 6. τπδχίμηδ6, 

[ΟἹ ογαιη 170, βαθοῦϊο ΧΙ ὀχαγαΐαβ, ἀὰ0 σομεϊηθηΐαν ἢδθο βογὶρία ΡΆΙ]ΟΗΪΒ: 

. Φίλωνος βίος σοφοῦ τοῦ χατὰ ὀιδασχαλίαν τελειωϑέντος ἢ νόμων 

ἀγράφων" ὅ ἐστι περὶ ἀβραάμ. 

, Φίλωνος βίος πολιτιχοῦ ὅπερ ἐστὶ πεοὶ ἰωσήφῳ. 
Ἵ ΦῬ 

. Φίλωνος περὶ τοῦ βίου μωσέως α΄ (126 υἱἱα Δίοβία ᾿10. 1). οχρ)]οῖί 

ἢ 18. νυ ῖ8: τὰ μὲν δὴ χατὰ τὴν βασιλείαν πεπραγμένα αὐτῶ μεμύνη- 

ται: --- (ρ. 109,10 Ἰνυΐὰ8 δα! ΠΟ Ἶ8Β); φαλθ Βθα σα νοῦ θα λεχτέον 

- βασιλεία αἰίθτα Ἰηδηὰ (6. 8460, ΧΠΠ) βαρρ]οία βυπὶ ἴπ τηϑγρὶπθ. 

. περὶ φιλανϑρωπίας. 

. περὶ μετανοίας. 

. περὶ εὐγενείας. ᾿υϊὰ8. ΟΡΌΒΟΌΪ ραγίϊοαϊα ἰδ απ) ἀδϑουρία οϑί. 

ἰῃοῖριῦ: Οἷμαι τὴν εὐγένειαν. οχΧρ] οὶ : ὅστις ἄν χαλῶν χαὶ ἀγαθῶν 

Ἰένηται. γονέων: --- (1 438,44... 489,34 Μδῃρ.). 

. ΒΘ Θχοούρία {τὰ ὁ ᾿ἴδτο ΠΠ ἐδ υἱέα ΔίοβἑΒ βῖηθ {{{}}8: 

8) Μωῦύσέως ἀναβάντος --- λαχόντας ἱερωσύνην (0. 281,17 --- 240,14 

.. 64.,). 

Ὁ) Τῶ πρώτω μηνὶ περὶ ιδ΄ ἡμέραν --- πανταχόσε διαπεμψαμένης 

(ρ. 252,11 ---254,15). 

ὁ) Ὅϑεν εἰχότως --- ἐσγατιὰ τῶν ἔργων ἐστίν (ρ. 2350,11---201,2). 

δἀϊαρυηίυν ἤδθο νόθα, ααὰθ ἐχ τοῦ περὶ Φλάχχου λόγου 

ἀθρτγοιηρία 6886 ΠἰθγΑΥΪ 8. ἴῃ τηϑυρίηθ δἀηοίανὶς : Οἷς ἰσχὺς οὐ 
ῬΒΙΟΩ5. ορθτα νοὶ ΙΥ̓ Α 

6 οὐαΐεε ι᾿ 



» οὐὐΐοο 

ΠΠ ὉΒΟΓΕΘΟΜΕΝΑ 

πρόσεστι τῶν τὰς φύσεις τυραννιχῶν, πανουργίαις τὰς ἐπιβουλὰς 

χατορϑοῦσιν (ααν. ΕἾαοο. τ. Ὁ11,9 --1ἴ Μδηρ.)" τῶ μὲν ἀγνοία 

τοῦ χρείττονος διαμαρτάνοντι συγγνώμη δίδοται" ὁ δ᾽ ἐξ ἐπιστήμης 

ἀδιχῶν ἀπολογίαν οὐχ ἔχει προεαλωχὼς ἐν τῶ τοῦ συνειδότος 

διχαστηρίω;: (ἰ01α. ρΡ. 5818,21---80). 

8. Φίλωνος ἀρετῶν α΄ ὅ ἐστι τῆς αὐτοῦ πρεσβείας πρὸς [αἴον. 

9. Φίλωνος ἱχέται ἣ περὶ ἀρετῶν δ΄ (1)ὲ υἱέα οοπίθηιρίαἐΐυα). δΌτυτη- 

Ρἰζαν [0]. 1713) ἀπὸ ἴο!ο ἀθβϑοῖββο υϑυθὶβ προὐξένησεν οἰχειότατον 

(ρ. 480,10 Μδῃρ,). 

Βογρίυβ οϑὲ οὐάθχ τῆδηὰ πἰ ἰἀἰβθίπηα, 804 ἰμάοοίᾶ. ἢ δὲ τ (Υ6] ει) 880- 

Ρἰββίπηθ οοηἰαηαπηίατ: υὐἱ ---σ ἴῃ οἰδαϑαϊα νοοδθυϊογαπι ργῸ ---ισ, ἴῃ 

ἰηΠηἰἰνὶ8β -τὴν ΡΓῸ -ττεῖν θχδγϑίι πη οϑί. ἰδ)ῖα ἴῃ ἀρραγαίια ογίεϊοο 

Βἰηρσ] Π]δεῖπι ποὺ δαηοίανὶ. οοπηρθηάῖδ βογρίαγαο ἴογθ π0}}8 βαηΐ Θχοθρί 8 

οἶβ 4086 δηϊααϊίιι8 π΄ αϑὰ οοπηπιαηΐ ἔαθγυηΐ: ϑσ, ἄνοσ, οὐνόσ, 8'πι. ἰοίᾶ 

ἀνεχφώνητον Ρ]ΘΓΆΠΙΑ.16 ΟΠ ϑθ πὶ 68ὲ, ρϑποὶβ ἰοοἱβ δἀβογ ρέαπι (αἱ μετωιχί- 

σατὸ Ρ. 11,28). ν ραγδρορίουμη τη } 18 Ἰοοΐβ ἀηΐθ οὐηβοηδηΐθαι ἀυ0αῈθ 

Ῥυϊποῖρίο βοτρέαηι [υἱξ, 504 ροβίθα θγαβαπι οϑί. βογίρίαγαθ βρϑοίπιθη οχίδί 

ἴη ἐγοπὶθ Πἰδτὶ Ῥλέίο αδοιιέ εἶθ σοπέδηιρίαἰΐοο ἰἶ6 ὧψ Εγοά. (ὐ, Οοπιψδεδανε, 

Οαχξονὰ 1895. οοἀϊοθπθ ἰᾶπὶ ἃ Ταγποθο οἱ Μαηροῖο δαὶ δίίαπι ἰρβ6 

ἄθηθο οὐ! Ῥατί 8118. 

Υ οϑύ οοάθχ γἱπάοθοη θη 818 Βα ρρΙθπθηδὶ στγδθοὶ 80, τηθθγᾶ- 

ὨδΟθα8Β, ἴογιηδθ6 αυδάγαίαθ, ἰοἰϊογαπη 108, 8δθοῦϊο ΧΙ βογρίυβ. [αἱ οΟἸ᾽ τὰ 

Τοδπηΐβ Αἰθχαηαγὶ Βγαββιοδηὶ ᾿ὰυθοοηβ } ἰ, ἔατῃ Ὁ ]ούῃθοδο ΤΥ πα παρίαηδθ, 

απο ἴῃ Ὀἰθ] οὐ θοᾶπὶ δοϑαγθαπὶ ὑγδηβδίαβ οϑῖ. ἰηϑαηΐ 860 βοτὶρίδ: 

1. Φίλωνος περὶ τοῦ βίου μωύσέως: λόγος α΄. 

ὦ. λόγος δεύτερος. 

ὃ. περὶ ἱερωσύνης: λόγος γ΄ ()ὲ υἱία Μοβὶβ ἐδ. 111). 

4, Φύωνος περὶ ἀρετῶν" ἤτοι ἀνδρείας καὶ εὐσεβείας χαὶ φιλανϑρωπίας 

χαὶ μετανοίας (126 ζογεἰξμαϊπθ). ἴῃ πιᾶγρίηθ οογγθοίουὶβ 8 Πὰ 

ἤδθο δἀποίδία ϑιηΐ; ὃ λόγος οὗτος ἀναχεφαλαίωσιν περιέχει τῶν 

ὄπισϑεν εἰρημένων περὶ μωσέως ἤγουν βίου αὐτοῦ χαὶ ἀρετῆς χαὶ 

τῶν ἐχ ϑεοῦ πορισϑέντων αὐτῷ χαρισμάτων. 

ὅ. Βίος πολιτιχοῦ" ὅπέρ ἐστι περὶ ἰωσήφ. 

οοάθχ οἰθϑϑη |881Π10 βογρίαβ, β60ἃ 80 Ποπηῖπθ ἀοοίο φαοάᾶπὶ βαθοῦϊὶ ΧἼΠ 

80 Ἰηϊιῖο δὰ ἤπθη οογγθοῖαβ νὙϑὶ Ροῦϊι8 ρϑββίπηθ οογγιρίωβ δῖ, 8 θῃΐτῃ 



ΡΕΟΨΕΟΟΜΕΝΑᾺΑ ΗΠ 

(δαΐαβ Ἰηϑηστη ἴῃ δρραγαίαᾳ ογἰζϊοο ποία Ὑ᾽ βρη! ῆσαν!) βἰοα! νϑτθϑ 

ΒΟΓΙΡΙΟΤΙΒ ΠῸῚ ΡΘΓΟΙρΙΘὈδί νοὶ πὸρ ἃρίθ ἀϊοία 6886 ἀγροὶ γαθαίαγ, ᾿ἰεογὶβ 

ΠΟΒΏ1}}15 ν6ὶ ϑγϑϑὶβ γ6] τηυΐδίϊβ γ6] δα 8 Ὑ6] ΘῈ ΒΟΥ ρ.18 ἀυδΥ}8. ἴθγθ 

Ραρίηδ ῥυίβεϊδπὶ βου! ρίσγαπη ἰΐὰ ἀθονδ, αὐ ααἱὰ δηΐθα βοτὶρίαμη ἰαοτὶς 

88609 αἱρηοβοὶ πθαιθαΐ; δίᾳιθ σαχῃ ἰηρθηΐο 800 τηθαϊοοτῦὶ ηἰπυὶβ ἱπα υἱροτοί, 

σοηἰθοί 8 8018 βθηίθη δ) ΒΟΥ ΡΈΟΓΙΒ ΡΘΓΓΔᾺΪ 8 ἸοοῖβΒ ἱπῃ ρα θη ἰβϑὶ πὴ 

Ρογνογε δὸ ροβϑυτηἀθάϊθ. ΘΧθιηρ]}8 αυϊδυβάαμη τοπὶ {ΠΠ|βέγαγο Ἰϊοθαί. 

Ρ. 61,11 ὃ γὰρ τὴν ποιμενιχὴν ἄκρος ἄριστος ἄν εἴη χαὶ βασιλεύς Ὑ": ἄχρος 

ἰπ ἄριστος ,οογτοχίι Υἢ, Ὁ πυπὸ ἰοραίῃγ ἄριστος ἄριστος. 606,0 εἰ ἐπὶ 

Ἰζς ἐτάφης τῆς σῆς τοοῖθ Υ᾽: τῆς ὁσίας ρτὸ τῆς σῆς ἰθοηίανὶ Υ᾽. 68,12 

προξένων (ρτο πράξεων) ἰδιύτησι Υ᾽: ᾿ἰξέογ]β πρὸ ογαϑὶβ δϑϑαγάππι ξένων 

τοροβυὶξ γ΄. 17,21 ἴῃ νϑῖβὰ Εαγιρὶἶθ ἴῃ οοαϊοϊθα8β ΡΒ ο πο ῖ8Β αυϊάθπι 

γι οογτυρίο Ὑ᾽᾽ σοηΐθοὶϊξ γῆς χύχλον ἴδῃς ἠρμένον πρὸς αἰθέρα, ροδβίᾳυδιη 

Ἰϊθτγαγὶὶ Υ' βογὶρίαγα πη ῬΓΟΓϑι8. ΔΌΟ]ον. 18,10 χρηστὸν μὲν οὐδὲν ἀλλ᾽ 

οὐδ᾽ ἐκ τύχης ὁρῶντες τοοίο Υ᾽ (υὐ νἱάοίατγ): ἀλλ᾽ οὐδ᾽ εὐμενὲς πιδὶἱϊ 

βογίδοτο Υ", 93,19 χαὶ οἷς ἄν προστάγμασιν εἰρηχότες  ᾽: ἤδθο νογθ8 8808 

σογτρίδ ἰθῖηθγθ Ὗ ἦ ΘΟΓΓΙΒΟΓΘ οοηδίΒ. 6δὲ, ΟᾺΠῚ Βουθογοί χαὶ οἷς ἄν ὦσι 

πράγμασι προστετηχότες. 99,11 ρτὸ ἐξαιρέτους (81. Υ᾽ αὐ νἰἀδίατ) Υ ̓  ουπὶ 

ἐξαρχέσαι βογ θοτοί, ἰδαϊοϊοσίδτιη Ἰπου αν] τορϑίθηβ ἃ ααοα βου! ρίου Ὑ ΘΓ 15 

αἷ γένοιντ᾽ ἄν ἴχαναί αἰχὶς. 119,9 τρδησᾶπι σοάϊοὶβ βογ ρίαγαπι διὰ φϑόνον 

ἴσως οὐχ ὀλίγοις τῶν διατεταγμένων (Ν᾽) σογττθοίον ἰἰ8. Θχρίοντδ, αὐ γοοἱβ 

ὀλίγοισ [Π||οτὰ σ᾽ θ΄δβα οὲ νϑυθὶβ ὃὲ χαὶ διὰ τὴν ἴῃ ἢπθ νϑιβὰβ δαα 8. 

βοηϊθηίίδπι τοἀαάοτοί διὰ φϑόνον ἴσως οὐχ ὀλίγοι δὲ χαὶ διὰ τὴν τῶν δια- 

τεταγμένων... ἐναντίωσιν. 148,1 μηδεμιᾶς ἐνορωμένης ἐναυγοῦς λιβάδος Υ", 

ὉῚ ἐναυγοῦς (ροβὲ ἐνορωμένης) ΘΥΪΟΥ οοΥγγαρίαμη δϑὲ ῥτὸ διαυγοῦς: ααοὰ 

οὕτη προϑβοῖγοὲ αὐἱὰ δὶ νϑ]]οῖ, ἐναυγοῦς ἴῃ ἐν αὐτοῖς ἰθιίηογο οοτγγοχὶξ Υ ἡ, 

110,10 καὶ πρὸς ἀπόγνωσιν ἤδη τραπομένων σωτηρίας λαβύμενος Μωυσῆς τὰ 

χατ᾽ Αἴγυπτον ἐπετέλεσε σημεῖα Υ', αὐἱ ᾿ηἴοΓ Μωυσῆς οὐ τὰ γογθδ τὴν 

ἱερὰν βαχτηρίαν ἐχείνην, δι᾽ ἧς ΟἸηΐββα βαηΐ: Υ ἢ νοοθ σωτηρίας ἴῃ βαχτηρίας 

τηυΐαία Βοη θηξδπὶ τοϑἐϊ αἶθθθ 810] νἱβὺ8 εδί. 214,16 σοπυΐϊηδτα οοὐϊοίβ 

Βογ ρίαγατ χατὰ πρόθεσιν Υ᾽ ,οοτγγοχὶἐ“ ἴῃ χατ᾽ ἐπιφροσύνην ϑείαν. 219,1] 

τῇ δὲ ἀναχάμπτει (αἴσϑησις) πρὸς νοῦν ὑπηρέτις οὖσα φύσεως νόμοις αὐτοῦ 

Υ' γχροῖθ: δουγθοίοῦ οὰπη ἢδθο νογῦα τηδῖθ ἰηἰθ!]ορογθέ, οοηϊθοίατα 808 

ναὶ μὴν χαὶ (ρτο νόμοις) ἰοχέμ) ᾿παυϊπανῦ. ῥϑιιοῖβ Ἰοοΐβ ΟῚ ἰοχίαβ ἰονὶ 

οογγαρίοἑα ἰηἰθοϊαβ ἴδοι θ βδηδγὶ ροίαϊξ, ΘΟΥΓθοίου να νἱα δ 80 ΤηΔΏ 
Α" 



[Ὁ ευὐὐῖοο χ ὁ- 
πδίο ἀρρ. ο]. 

ΧΕ 2] 

Ι͂ ΡῬΒΟΙΕΘΟΟΜΕΝΑ 

Βογί ρύουβ γϑϑι (αἱ: νας 86,12 προερχομένου ῥγὸ περιερχομένου. 88,12 

τῶν δηΐθ ἐχτός δὐἰάἀϊαϊς. 90,13 (ογίαββο τγοοΐθ ποιότησιν δἀάϊαϊς; ροϊαϑί 

ἴδηι γοσα θυ]. χαὶ ἰπίογροβίίο Ἰοσὰβ ϑιηθηάδτὶ: χυλῶν (καὶ ἀτμῶν ἐδιότησι. 

99,4. ἐπὶ δυσμένειαν ῥτὸ ἐπὶ δυσμενείᾳ. 132,24 προσδοχηϑέντα ῥτὸ προσ- 

δοχήσαντα. 219,18 εἴς δὲ χαὶ ἥμισυς ρτο πέντε δὲ χαὶ ἥμισυ. 241,2 ἡ 

Ργὸ οἷς (ἄπ Τυγηθῦυβ αυθαὰθ ϑιημθπάδν!). οοάϊοοπι Ὀ8. ΠΠ ΓΑ ββ᾽ πὰ θ 

πο ὑγϑηβιηϊββαγη σοί ]. 

Α οοὐΐοθ Υ᾽ ροηάθηΐ βὸχ οὐάϊοθϑ ΡῬΒΙοποὶ, ἀπὸ βδθοῦ} ΧΙΥ͂, φυδέζαον 

5800} ΧΥῚ: 

ὁοάοχ γϑηθίῃβ ΔὈ}}. οἶ488. ΧΙ 81, 

οοὐοχ ϑυγοη ίδη8 ἃ 28, 

οοάοχ Υἱπαοθοηθη518 βίου! οι στάθοῦβ 8], 

οοάθχ 1, Θ᾽ ἀθηβὶ8. Βυρ0]. σε. 109, 

οοὐθχ ΓΠοϑυνδγάθηβ8 40), 

οὐάθχ Μοπδοθηβὶβ στ. 19. 

αυΐ ΠἰὈτὶ οἴπθβ 6 οὐάϊοθ αυοάδηη ἤαχογαηΐ, οὐΐα8 Πἰδτασὶ 5 οοάϊοθπι 

Υ ἴατὴ οογγθοίαπ ΔΒ θυϊτ, ἰὰ αυοὰ πάρ ἃρρᾶτγοῖ, χυοὰ οπμπὶδυβ ἰοοῖβ 

ΟὟἹ Υ οογγθοίογίβ ππΠϑη πὶ ΘΧΡΟΓΓῸΒ. δ ΘΟΓΌΤη ὁοἀϊοαμη βου ρίατα ουπὶ Υ ἢ 

σον Θηἶ,. δἰᾳὰθ ἀὰο αυϊάθπι Πἰθσχὶ 4} ρτῖπιὶ ποιαϊηδιΐ βαπὲ οπχηΐηο θϑάθιῃ 

4088 Υ βογὶρία Ῥιοπθα θοάθιῃ. ογάϊΐηθ ὀχ θθηῖ. δὲ δυΐθιη οοάθχ 

γοηθίαβ Δ ΡΡ. 618485. ΧΙ] 91, θοπηθγοίη8, ἰοσπιδθ αὐυδαγαΐαθ, [οἰϊογαμῃ 304, 

ϑᾶθουϊο ΧΙΥ 1 ΓΒ τ ΕἸ Β5 1 τὴ 8. τὴ ἃ] ΠἸΒ4 66. ΘΟ ρΘ ἢ 18. βου ρίαβ. ἰῃ [Ὁ] Ϊὸ 

Ργδθῆχο ἴδθὸ ταῦτο βοῦρίδ βϑπι ἃ ᾿Ιρτατίο: ἢ βίβλος ἥδε μαρχιανοῦ 

λοισθίου: περιέχει δὲ Φύλωνα’ ἐχχλησιαστιχὴν χατ᾽ ἐχλογὴν χρονιαίαν ἀχολου- 

ϑίαν" χαὶ ἐρωτήματα Ἰραμματιχῆς τέχνης μετὰ τῆς αὐτῶν χλίσεως" προσέτι 

δὲ χαὶ ἕτερα διάφορα διὰ μέσου τινά: μαρχιανοῦ μονοτρόπου δραχονταρίου: 

-- (ἀρ ποιηθη ἰορίζαγ [0]. 212": τέλος σὺν ϑεῶ τῆς χλίσεως τῶν ἐρωτη- 

μάτων: --- μαρχιανοῦ δραχονταρίου μονοτρόπου: ---). ροϑίοδ οοἀϊσοπὶ αϑρασγὶ 

Οσηζαγ ηἱ [8586 αἸΐογα ἡοὶ 8 πατγαῖ: (ὐμοδίο οοαΐοο ορα ὧδ (αν. αἰαβραγὸ 

(πίαγίπὶ πϑὶ τὐϑομαν αὶ αἱ ργϊποίρίο: Βιβλίον τοῦτο τοῦ Γασπάρος Κοντα- 

ρίνου. δῆπο 1811 Μοτθὶ]ο ουτδηΐθ οοάθχ ἴῃ ὈΙΙοἰ μθοδπ Μαγοϊδηδιη 

{γδηβ᾽αία8 δϑί, [Ὁ]. 1:---80. σοπίϊηθηϊαῦ ἤδθο βογρία ῬὨΙ]ΟῺΪ8: 

1, Φίλωνος περὶ τοῦ βίου μωῦσέος λόγος α΄. 

2, λόγος δεύτερος. 

8, περὶ ἱερωσύνης λόγος γ΄. 



ΡΒΟΙΕΘΟΜΕΝΑ Υ 

4, Φίλωνος περὶ ἀρετῶν ἤτοι ἀνδρείας καὶ εὐσεβείας χαὶ φιλανθρωπίας 

χαὶ μετανοίας. ἰπ τηᾶΙρΊη6 ϑϑάθπλ δ ηοίας!ο 4086 ἴῃ Υ΄᾽ (ν. ΒΌΡΓΔ). 

ὅδ, βίος πολιτιχοῦ ὅπέρ ἐστι περὶ ἐωσήφ. 

Εοτγαμα οοὐἀϊουτη αἱ ἃ Υ ροπάθηξ ὑπυὰ ἴῃ δάηοίαίίομο οὐ ἰοα 

τη ογα 08 δυο δηα Χ 28 (0), ἀθ αὺο ἰάμῃ αἰϊχὶς ΥΥ ὁπ ἀϊδπὰ 

ἰη Ῥτοϊθροηθηβ να πλ  ἷβ ἰθγ! ρ. [1---Π]. οϑὲ οοάθχ, υὐ Θὰ 4086 

πϑοθββατὶδ ϑυηξ ὈΓΘΥΪΟΙ γϑρϑίϑηη, τπθ ὈΓΔΠΔΟΘΊΒ, β8θο] ΧΙΥ͂ βογιρίαβ, 

οοπεηοδὲ [0118 1---81. φυϊηαο Ἰἰθτοβ ῬΏΙ]ΟΠΒ ϑοβάθπὶ δοάθιῃ οὐ ΐπ8 οἱβ- 

ἀοιηααθ ἐξα} 8. ἃς Υ᾽ οἱ ϑϑπϑίῃβ δρρῃ. οἱ. ΧΙ 31, [0]. 81»--- 116 Ἰθταπι περὶ 

τοῦ τίς ὃ τῶν ϑείων πραγμάτων χληρονόμος, ἴῃ ἢοο αἰ πη ΠἰΌγο ὁοά 661) 

Ο (φυοβὰ ρτγίτηδ τηδηῖι ὀχαγαίῃβ δὲ 1. 6. [0], 875--- Θ0) ἰοχέι πὶ ΡΥΔΘΌΟΓΘ 

οατη οΟἶ88886 οὐ ο]8Β ἃ σοηρσγαθηΐθπι, ἴῃ 4υϊπαθο ΠΡ τῖβ ῥυογ θΒ. 80 ἢδὸ 

Ρίδηθ ἀἰβογθραγο ἰδπὶ τποηυἱ ἤ οΠἀ]δηά. ἀυοῦθιβ ᾿σίξαν Θχθι ρ Αγ θὰ8. ἰὴ 

ἐγδηβοσὶ θη4ο0 Εἰ ΌΥΑΓΙΒ 8818 δϑί, ὑπὸ αυρὰ ὁ Υ ἥυχοταῖ ἴῃ 1 γ]8 ὧδ υἱέα 

Μοϑίδ, δ γον μαΐηθ, ὧδ ἰοβορίιο, αἰΐοσο ἴῃ ΠἰΌγο φιΐ τορι αἰυϊπαγιι 

ἦθῦοβ δ. 5ϑὰ οὔτ οὐὔθχ γϑηθίῃβ ἂρρ. οἱ. ΧΙ 51. Ὁ ἰπῖο δά ἤποπι 

οὔπὴ Υ᾽ (οὐ Υ᾽) οἸηπΐπο οοηβθηϊ δ, οχϑιηρὶδῦ {Ππὰ χαρά ᾿ΙὈγαγῖο οοάϊοὶβ Ὁ 

Ρτϑθϑίο [Ὁ ἤθ ἢ ἴδῃ ἰηξοστιτα ν᾽ ἀθέαν 1886. πϑιὴ ἴῃ ἤπη6 Πἰ Υὶ εἶδ ]οβορίιο 

ἰηάθ ἃ [0]. 78) πο οὐπὶ Κ΄ δοηβοηθ Ὁ, 564 δα ἰθχίππη οοαϊοὶβ ἃ Ρτοχί ηΘ 

δοοθάϊί. ποὺ ἰρίταν Ἰοὺ (ἐν ἰοδορῖο ὃ 110 ρ. 91,16 ἕνεχα τῆς πρὸς τὸν 

ἀδελφὸν ἐπιβουλῆς) ΠὈγΑΡῸ5 δὰ δἰ θυ Θχθιηρίαπη νἱἀ θέαν. ἰγϑῃβὶ [Ὁ ΠῈ 

[6οἶβ8θ, 4ὰ0 οἰΐδτα ἴῃ ἰἶἰδτο φιῖβ τόρ αὐοϊπαγιν ἦι} 65. σ᾽ὲ ἰὐϑη βου ΘΠ 640 

88 68[. αὔδθ ΓΒ αι] Ό δι ΠῈ}}0 ᾿παἴοῖο ὁοῦ οῖβ Ὁ ποίαϊαν, ἴῃ ἀπ θ᾽ πη 

ΝΟΘΆΤΙ ΠΟῚ ροέθϑί. δὴ οὕ Βοροῦ ἴῃ δἀποίδίϊοηθ Οὐ τἰσ8 ΘΟΠΒΘΏΒΆΠΙ 

ΝῸ ποίδίαπι τϑρογῖδβ, πάρ ἃὉ σὺ ἴόοο ἀϑάιθ δὰ ἤηποπι ᾿ἰθγὶ ἐδ ἰοϑορίιο 

σοηβθηϑι8 ΑὉ οοτηϊγ: οἱ, 91.117. 9.1... ὁ. 9.10. 18 οἷο, οοἀΐοοα. Ὁ 

οοηΐα! ες Ὑ ΘπαἸδη. ἐδ οθίθυίβ οοάϊοϊ θὰ. ἃ οοαΐοο Υ ρομάθη  θ5 ἰηἴτα 

ἀϊοθπάθτῃ οτῖξ. 

ΑἸτογαμη σθηυβ οοάϊουπι οδἱ ΒΕ(Κ). δὸ ΠΠίοσα δ φυϊάθιι. ἴῃ ἢθὺ 

ν ] τ ]η6 Βσηϊοδίαν οοάθχ θη 6 ἐ5 στα θο8 432, τη Θῃ ὈΓΔΏΔΟΘΙΙΒ, [ὈΓΙῚ ΔΘ 

αυδάγαίδο, [Ο]οτατη 1432, βαθοῦϊο ΧΠῚ αἰ] ρθη ἰββίπηο βοσί ρύιπβ. ἴαϊε ΟἹ πη 

ὀδγάϊη8}}8 Βοδβαγοπΐβ, αὐ [0]. 1 δαἀποίδίιτη δι: ρλϊοη ἐς φιδάαηι ΟΥ̓ασϊοηδδ; 

ἐϊδὸν ὃ. (αν Τιϑομίαηπῖ; φίλωνος λόγοι: --- χτῆμα βησσαρίωνος χαρδηνάλεως 

τοῦ τῶν τούσχλων. ἰηδβυηΐ βοχ τὶ ΡΠ] Ϊδ: 

1. Φίωνος περὶ τοῦ βίου μωσέως. 

2)» τοὐϊορ εὙ 

1)6 οὐ Η 



ΥΙ ΡΕΟΓΕΘΌΜΕΝΑ 

2. Φίλωνος περὶ τοῦ βίου μωσέως. γ΄. 

ῳ9 Φίλωνος περὶ τοῦ βίου μωσέως. λύγος β΄. 

4, περὶ ἀρετῶν: ἤτοι περὶ ἀνδρείας χαὶ εὐσεβείας χαὶ φιλανϑρωπίας χαὶ 

μετανοίας: περὶ ἀνδρείας: ([}6 γον εϊξιαἰἐγι6). 

ὃ. βίος τοῦ πολιτιχοῦ" ὅπέρ ἐστι περὶ ἰωσήφ. 

0. τοῦ αὐτοῦ βίος [κατὰ διδασχαλίαν τελειωϑέντος: ἢ νόμος ἀγράφων 

(}ὲ Αὐγαλαπιο). 

ΠΟΙ ΡΘ μα 8 σοάθχ ἴδγο οαγοὶ ὀχοθρϊβ οοιπμμ αἰ θὰ5 118 ὃσ, ϑυ, χσ, χῦ, προ, 

πνσ οὐ βἰ μη] ἶθι8. ἰοΐα τηαΐα πὶ 58006 δἀβοτὶ ρα πὶ οβϑί: ἐχείνωι, ἀπήιεσαν, 

τῶι, οἰχτρῶι, τῇ: ἡμέραι, ἀφήιρηνται, σῶιον, ἐχδεδιηιτημένος, ϑεσπίζηι, ἐπ᾽ 

ἀχαριστίαι οἷο. 1ΙὈΓΑΥΙΪ ΘΥΤΌΓο8. αυϊάδτη οοΥγθοίΐ βαηΐ δ ἴρ80 αὐ ν᾽ ἀοίαΓ. 

ΟῚ αἰΐογα τηᾶη. οοάϊσθηη ἃ τ ῥυϊηαπὶ δα! οἰλυτῃ οοπία!! Υ ἀπο 118. 

ὁΟαϊοἷβ Β ΔρΡΟρτΑρ απ οϑὲ οοάθχ δι ον 5 Ὁ 82, οΠμαγίΔοΘΌΒ, 8200. ΧΥ͂, 

0 σοπῃεϊποηίῃν Θριγένους ἐχ τῶν εἰς τὸ χατὰ ματϑαῖον εὐαγγέλιον ἐξηγη; 

τιχῶν τόμος δέχατος, ἀοϊπάδ 50χ βογὶρία ΡΒ] Οἢ 8 οδάθαι 4π86ὸ ἴῃ Β. ἀὲ 

υἱέα Μοβὶβ ἸἰΌτατα 1 οοηέα} Ν᾽ θη ἀἸδηἀ, ὑηἀ6 Δρραγυϊὶ σοάϊοθηι ἀδβογρύστη 

6888 6 οοὐΐοο Βὶ οὐ οοτγθοία πη 6 οὐάΐοο ααοάδηι ο] 4885 Ὗ, [οτίαβϑο ΘΧ 

γϑηθίο δρρ. οἱ. ΧΙ 81. οὕτὴ οοάϊοθ Βὶ σοἰδθγοὺ οὐΐδηι οοάθχ τ 1506 8} 6118 

4}}10 61} } δὴ ὰ5. Εἰ 9, αὶ [ὁ]. 290" --- 2945 Ἰηϊὰπὶ ἰαπίυπι Ἰ᾿ἰδτὶ ἐς Αὐγνα- ὦ 

λαπῖο ἀϑη0 δὰ μΡ. 6,3 προβεβλῆσθαι ΘΧὨ οί. 

[6 τοῦ!οο Ε Εἰ ποῦϊβ οδϑὲ οοάθχ ΟΧοη  Θη8185. ΘΟ] 6511 [ΠΟ] 16 8185. 94, 

ΤΊΘΙΠ ΡΥΔΏΔΟΘΌΒ, ἰὈΤῚη80. τηαχίπιδο, [ο]ϊογα 280, 58460. Χ1--ΧΤ] ἀπαθι5 

πὴ δ θῈ8 Βογρέυβ. οσηβέαί 6 ἀπαθιβ ραγ θὰ, ἀυδΓατη ρυΐοτθ ({0]. 1--- 140) 

ἃ (Ὀβιηδ αυοάδηη ὀχαγαία Θεοδωρίτου περὶ προνοίας δεχάλογος σΟὨ ΙΠΘΙΏΓ, 

Ροβίοσγίογο ([0]. 141] .---980) βοὸχ ᾿ἰθυῖ ῬΒΠ]ΟΏΪΒ: 

1. Φίλωνος περὶ τοῦ βίου μωσέως. 

ὥ, Φύλωνος περὶ τοῦ βίου μωσέως" τ΄. 

8. Φίλωνος περὶ τοῦ βίου μωσέως λόγος β΄. 

ἡ. περὶ ἀρετῶν" ἤτοι περὶ ἀνδρίας χαὶ εὐσεβείας χαὶ φιλανθρωπίας καὶ 

μετανοίας: ---περὶ ἀνδρίας. 

ὕ. βίος τοῦ πολιτιχοῦ" ὅπέρ ἐστι περὶ ἰωσήφ. 

Ὁ. τοῦ αὐτοῦ βίος χατὰ διδασχαλίαν τελειωθέντος, ἢ νόμος ἀγράφων. 

ἴῃ ἥπο ἀπυτη [Ὁ] πὶ ἰπίθγ τ, οούοχ δΟταπρίϊαῦ νου γνῶσις 

εὐσεβείας, χλῆρος (126 «Αὐγναΐι. ὃ 208 γ. 58,20). 

οοὗθχ αἰ] ρθη ἰββίπηθ βου ρία5 οβί, οοιῃροπαϊα τὰτοὸ δά! δ᾽ ΐα βαπΐ, νϑὶαὶ 
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ὃσ, χδ, ὀῦνοῦ, ἄνοσ, πρὶ τ ὅλ (πατρὶ τῶν ὅλων), παδ΄ (πάσας), ὄνξ (ὄντος), 

σρὶ (σωτηρίας) οἱ δἰ} 8. ἰοΐα πιμἐπ ΟἸΩΪΒΒΌΙ οαὺ ἴῃ Πἰ τῖβ ἀ6 Ἰοϑερὴο 

οἱ ἐδ Αὐνγαλαπιο, αὐΐᾳαθ ἴογθ δἀβογ ρία τη. ἴῃ ᾿ἰθγὶβ ἐδ υἱα Μοδίδ οἱ αἱ 

 Τογεμάϊηθ: νοϊυὶ συμβούλωι, ἐπιπόνωι, ἑαυτῶι, εἰρήνηι, ψυχῆι, χωμωιδίας, 

παππώιας, ζώιοις, ἀνήιρηχεν. ν ΡΔΓΔρορσί σατη τη} 18 Ἰοοἷβ τὶ ποῖ ρὶο βογρίω πὶ 

[υἱξ, βορὰ ΒΟΙΏΡΘΙ ἴθγθ ογβϑυιη. οοάθχ ἰδη ἃ Μδηρϑίο δά δ᾽ [08 ἃ τὴ 

ΟΟἸ]αΐαβ οδὲ Οχοηΐ!. ᾿ 

Οοάϊοοθ ΒΕ [δ γθ βΌΠ6}}} βυηΐ δίαᾳιθ. ὁχ ϑοάθῃιῃ Θχθηρ] δι Υἱἀθη ῸΓ 

ἰγδΒοῦ ρὲ 6886: ἰὰ ἰδηὶ ἰηἀθ οἰἴοϊἑυν, συοά υἰογαὰο δ υἱέα Μοϑίβ Ἰίῦτοβ 11] 

οὐ Π αἱ ἰδοτυπίηγ ογάϊΐπο ἰῆνογβο ἰγαϊί. ἀυϑιημαυδπ) ΥΘΓῸ ΘΟΠΒΘΏΒΙΒ 

οϑὲ τηδχῖτα 8, αἰγὶ ῃΒ6 6 ἐδηιθη ἰθοίΙΟἢ 68 ἴῃ ἀρραγαία πηι οΥἐ το πὶ ΓΘ ρθη 488 

6880 ἀυχὶ ΟὨπὶ ΡΓΟΡίΘΡ ΡᾶΓΘπὶ αἰσηϊ δίοιη ἰὰ πὶ αυΐᾶ 8088 ἀΐθγαι6 ΠδὈθὶ 

ῬΓορτϑίδίοβ οἱ σογγυρίθδθ, υὐ ᾿πίθγάσμη ααϊὰ ἴῃ ἀγομ θυ ΡῸ βου ρίυ πὶ 

[ὩΘγΙὺ ηἶδὶ υὐγτοαὰθ (Ο]]δίο πο ροββὶὶὲ οορηῃοβοὶ, γψοὶαΐ Ρ. 2,10 παρὰ 

διδασχάλους Ε, παρὰ διδασχάλων Β ρῥταορῦθοὶ: νἱάθίυγ ἴῃ Δγομθίγρο οἰδυβο]ᾶ 

([ογίδββο δῦγου δία.) πο 8815. αἰ] οἱ 6 βογιρίδ {αἾ8586, οὐ ΔἸ τοῦ ΠΙΡΓΑΓΙῸΒ 

διδασχάλους 4]06Γ διδασχάλων Ἰορθγο 810] νἱάἀθγοίαγ, 8,9. τάξεις Β: πράξεις 

γοοίο ΕΒ. 160,14 ἐλευϑέροις Β; ἐλευϑέραις τοοίο Ε. 21.138 δρατὸν οοτι, Β: 

ἀόρατον ΕΒ. 28,12 συμβολιχῶς τοοίο Β; συμβουλιχῶς Ε. 325,3 χαχίαν τϑοίο Β: 

χαχία Ε. 

Ηοο Ἰἰοοο τονϑγίομάμτη οδὲ δά αὐδίξιοῦ οοάϊοθθ 1108, ΑΝ ῬΓΑΘΊΘΓ 

νφηοίμ πη ΔΡΡ. οἱ. ΧΙ 31 οἱ οοάϊσοιῃ Ὁ 4. οοάϊοοῦ Κ᾽ ροηᾶογο βύρτγα ἀἰχίπημδ. 

οὐάοχ Υ [ἢ ἀο Ὁ θη 6 518 ἢ 181. στ. 81 (οὰπι οοάϊοθ 80 8 ὈΙΒ]Ίορθρο οΟἸ]Π σαί), ἣν δ πράτ 

ΟΠατίδοθυβ, ἰογτηὰθ αὐδγίδθ, [Ὁ] ογατη 194, καθὸ. ΧΥ͂ ὀχϑαμίο νοὶ ΧΥῚ κα μ ΣΡΡΡΙ. 

ἰηθϑαπίθ τπδη Ατβθηΐ (Μοπθιθαβίδο Δο  Θρίβοορὶ.) βου ρίαβ, οοπίϊηοί ἡρὰν Νέα 
Ε Ξ ὰ Μοπδοθηβὶ βού, 

ἤδθο βου ρία ῬμΠοηΪβ: 19 

1. Φίλωνος περὶ τοῦ βίου μωύσέος: λόγος α΄. 

2. λόγος δεύτερος. 

8. περὶ ἱερωσύνης, λύγος γ΄. ἰπέον [ο]. 106 οἱ 101 ᾳυδίογηϊο ν᾽ ἀδίιῦ 

Ἰηἰογοὶ 1886, 40 ἰδοίο Πη18. ᾿ἰυσὶ ΠῚ ὧδ υἱέα οδίβ, ἰοΐαπι. ΟραΒ- 

οὐ] απ ὧδ γον ΐγιθ, οἱ ἰηϊπυτα ᾿ἰτὶ ἀ ]οβορῆο Ῥουϊββο ᾿πα]- 

οδϑπάδ βυυΐ. ἀθδβίηϊν [0]. 100" νου ]β τοιοῦτος μὲν ὁ βίος, τοιαύτη 

δὲ χαὶ ἢ τελευτὴ τοῦ βασιλέως χαὶ νομοϑέτου (ἀε υἱέα Λίοδίϑ 1 

ὃ 292 ρ. 268,18), ἱποὶρις [0]. 1017. νϑγθὶβ τοῖς ἀδελφοῖς ἀνέφερεν 

(ἀε ]Ἰοβορῖο 8 8. ρ. 63,1). 
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4. 1)ὲ Ἰοβορήιο, 

ὃ. Φίλωνος βίος χατὰ διδασχαλείαν τελειωϑέντος ἢ νόμος ἀγράφων. 

οοάοχ οἰ ἀθη 88 ΒΕΡΡΙ, συ. 100 (οἹῖπι ΟἸατοιποπίδηυβ 198, ἐὰπὶ Μθοτ- 

ΤΉ8Π Δ ηῈ}8 3510), Οπαυίδοθαβ, ἰοσηδο αὐδγίαθ, [ΟἸϊογατα 110, 5866. ΧΥ 

(οἵ. 661], Οδ[8]. Π10τ. τη58. ααΐ ᾿πᾶθ 80 δῆπὸ 1741 ὈΪὈ]ϊοίμθοιο Γασάππο- 

Βαίανδθ δοοθββοτιηΐ ᾿. 80), οοηθίηοῦ ἢδθ0: 

1. Φίλωνος περὶ τοῦ βίο") μωύσέος: λόγος α΄. 

2. λόγος δεύτερος. 

3. περὶ ἱερωσύνης: λόγος γ΄. 

4. Φίλωνος περὶ ἀρετῶν" ἤτοι ἀνδρείας χαὶ εὐσεβείας χαὶ φιλανθρωπίας 

χαὶ μετανοίας (1)6 γογε μα ΐπθ). ἴῃ τπᾶυρίηθ ἰάθιη βοδο οι αᾳυοά 

ἴῃ Υ. 

ὃ, βίος πολιτιχοῦ, ὅπερ ἐστὶ περὶ ἰωσήφ. 

θ. Φίλωνος βίος χατὰ διδασχαλείαν τελειωϑέντος ἢ νόμος ἀγράφων. 

οοάοχ ᾿ιοουν αν θη 8515 40. (ὈΙΙ]οἴμθοδθ ργονί ποῖ! !β Εγὶβῖ8θ), ΟἹ πὶ 

Ρο]]οοτίδηιβ 136, ἀοίηἀθ ΟἸδγοιηοηΐδηιβ 199), τὰπὶ Μδουδηπίαηιϊβ 310, 

6χ νη οπο Μθουμδηΐδηδ ΘΠ ρίὰβΒ. 4 ἰδοοῦο Ατηουβίοουλἀϊ οὐ Ὁ οἷυβ 

νάπαι ὈΪ]]οὐπθοαθ [νοο ψαγάθηϑὶ ἀοηδίαβ, οἰαυίδοοιιβ, ἰουπγᾶθ δ Χ δ, 

[ο]ογαπι 281, ὅ8θ0. ΧΥΤ, οοηβίας 6 ἀμαθυθ ΡΥ Ρααβ, ἀαδῦαμλ ΒΥΪῸΓ 

([ἴ0]. 1---146}ὺ ἀποάθοϊπι. ᾿ἰργοβ ῬΆΙΟηἶβ οοητ οὶ, αποῦαπὶ ἰθχίις δά 

οἴδββοπι ἢ ρου ηοῦ; οἱ, ααδὸ ἀἰϊχὶ ἴῃ ῬγοΙ Θροιηθιβ ΝΟ] τη ηἶκ ρυ πὶ ᾿. ΧΥ͂; 

αἰΐοτα ρατίθ ([0], 141---281) ἢᾶθοὸ ἀοβογιρία βυηῖ: 

1, Φίλωνος περὶ τοῦ βίου μωύσέως λόγος α΄. 

Ὁ, λόγος δεύτερος. 

8. περὶ ἱερωσύνης. λόγος τ΄. 

4. βίος πολιτιχοῦ ὅπέρ ἐστι περὶ ἑἰωσήφ, 

ὅ, Φίλωνος περὶ ἀρετῶν ἤτοι ἀνδρείας χαὶ εὐσεβείας χαὶ φιλανθρωπίας 

χαὶ μετανοίας, ἴῃ τηδισίπο ἄτη Ομ] θη. ααυοὰ ἰη Υ.. 

ὃ. Φίλωνος βίος χατὰ διδασχαλείαν τελειωϑέντος" ἢ νόμος ἀγράφων. 

ἀοβίπϊς [ὁ]. 314. ϑῦρτα. βοαυϊαν [0]. 21 6. ᾿ΘΓᾺ ΠΣ 
» . Φίλωνος περὶ ἀρετῶν ἥτοι ἀνδρείας χαὶ εὐσεβείας χαὶ φιλανθρωπίας - 

χαὶ μετανοίας. 

οοὔοχ Μοπδοθηβ18 ρσγάθοῦβ 19, οπατγίδοοιβ, [οτηδθ τηᾶχῖτηδθ, [ΟἸΙΟΓῸΠΙ 

496, 5666. ΧΥ͂Ι, [0}1}8 318---490. οοπεϊποὶ ἤδθὸ ἈΠ] οπθα: 

1. Φίλωνος περὶ τοῦ βίου μωύσέως" λόγος α΄. 
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ὥ, λόγος δεύτερος. 

3. περὶ ἱερωσύνης, λόγος τ΄. 

4, Φίλωνος περὶ ἀρετῶν" ἤτοι ἀνδρείας χαὶ εὐσεβείας χαὶ φιλανθρωπίας 

χαὶ μετανοίας. 

ὃ. βίος πολιτιχοῦ ὅπέρ ἐστι περὶ ἰωσήφ. 

Ὁ, Φῷωνος βίος χατὰ διδασχαλίαν τελειωϑέντος" ἢ νόμος ἀγράφων. 

ὮΪ οοάϊσοβ αὐδίθαοῦ ἢΪ8}} ναίθηὶ δὰ ἐθχίαπι Ῥ Π]οηἶβ τοοθηβοηάιπι νοὶ 

οτηθηὐθαηθαπι:; ἴῃ ἀυϊη 46. ρυου 05. Πἰγ8 ὧδ υἱέα Μοβίβ, ὁ γογ ξυμ πε, 

δ Ἰοβορίο. οτμῃΐηο ρθηάθηΐ, αὐ ἴαπι αἰχὶ, ἃ σοτγθοίο οοάϊοθ Υ οἱ ὃχ 

ἈΡΟΥΡΙΟ οἷυ5. ΟΟαἸοἷβ ἀθβουῖρι βαπὶ; ἴῃ ΠἶΌγῸ εἷό Αὐναλανπο, αὶ ᾿ἰθοΥ 

ἵπ σοάϊοο Υ δἰυβαιθ ΔρΡΟρΡΤΆΡἢΪΒ ἀθθϑὺ, ρίδηθ οοηβθηϊ πη οὰπὶ ἰθχέιι 

ὁοἀϊοη ΒΕ οἱ 6 οοάϊοο Β ν6] δροργαρίιο οἷὰβ νἱάθηθανῦ 6886. ὑΥϑηΒ ΣΡ], 

Αὰ οοάϊοος ΒΕ ργοχίπιθ δοῦϑαϊὶ οούθχ Πα αγθὴ ἐἰ8  8 ΟΟΠΥ. ΒΟΡΡΥΓ. 

9 (0). οἰνατίδοθαβ, [Οσδθ οοἴανδρ, [ΓΟ] οτατῃ 912. βαθοῦϊο ΧΤΥ ὀχαγαίαβ. 

οοῃἐϊποὶ [0]. 20---212. βουρία ῬΒΠ]Ποηθα, αὐτὰ. ἀδ ρᾶῦίο ροβίθυϊουθ 

([ο]. 181.---212)ὺ αἰχὶ ἴῃ Ργο]σοιηθηΐβ ν 1} Π|8. ρυταὶ Ρ. ἈΧΥΤῚ 5ᾳ.. ἴῃ 

ραγίο ρυίοτο ([ο]. 36---184) ἢδδθὸ οχίδηϊι 

1. λόγος δεύτερος (ὧδ οἷα λίοβίβ αἱ [ογῖαν. Ἰἰθογ 11). Ββοαυϊίῦ 

[οἱ. 33: Ἰΐηοα νδοια γο]οΐα βίθο εἰ{010 (ἃ τα δυϊοδίογθ Ξυρρ] θη 40) 

2, (ὁ εἱέα Μοδὶς ααὶ ἴογίασγ Προ ΠῚ. 

ἃ, Φίλωνος περὶ τοῦ βίου μωΐσέως λόγος α΄. 

4, βίος τοῦ πολιτιχοῦ ὅπέρ ἐστι περὶ ἰωσήφ. 

σοφοῦ ων 
ὃ, τοῦ αὐτοῦ βίος τοῦ χατὰ διδασχαλίαν τελειωϑέντος ἢ νόμος ἀγρά- 

φων: ὅ ἐστι περὶ ἀβραάμ (νοῦθὰ σοφοῦ οἱ ὅ ἐστι περὶ ἀβραάμ, 

ἁἀαῖία απ ροβίθδ). 

6. Φίλωνος περὶ ἀρετῶν ἥτο! περὶ ἀνδρείας χαὶ εὐσεβείας χαὶ φιλαν- 

ϑρωπίας χαὶ μετανοίας: περὶ ἀνδρείας (126 χογεξιιαΐπιθ). ἴῃ ΤηΔΓΡΊηΘ 

Ἰάθτη βοβο ου ααοὰ ἴῃ Υ΄. ἀοπὶηϊ! [0]. 184" 18 νυ ]8: πίστις δὲ τῆς 

ἐχ ϑεοῦ συμμαχίας τό τε ὑπ᾽ ὀλίγων πολλὰς (11 ρῥ. 388,10 Μδῃρ.). 

Ροϑὲ [0]. 184 ἀπο [Ὁ]14 ἰητογοϊάογαηὶ (185. 186), ααἴθι8 ἤπῖβ Ορ5- 

ΟΌΪ ἐδ γογεϊξαἰϊπιο οἱ Ἰυ τ ἰόσιηι αἰϊοφονίαγιε Ἰ1ΌσῚ ΡΥΙπιὶ 

δυτορίδ βυπί, 

[οτηα ἰοχίυβ δὸ αἰρηϊίαβ. Παΐὰ8 οοὐ οὶβ ἴῃς 5᾽η ρα} 8 ΠΙΌγὶβ ἀἰνοῦβα ὁδί. ἰὼ 

1 οἱ 2 1. 6. ἴῃ ᾿ἰῦτο ἐδ υἱξα Μοβὶβ ΤῈ ραηθ σοηβθηξ Καὶ σα οσοὐϊοῖθα8 Ὁ, 

1). εοαξος ἵα 
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οἴἴδιη οἷβ ἰοοὶβ 0] Υ οογγθοίῃβ δῦ, ὑηᾶθ οἰδοϊίον οοὐΐϊοθη Καὶ ἴῃ ΠδἊ 

Ῥαγίθ νϑὶ ὁχ ἴρβο ' ἴδῃ} σογγθοίο ν6] χ Ἀροργᾶρῇο οἷιβ ἀθβοῦ ρί ΠΊ 6888. 

ἴὴ ᾿ἴἶθτο ρυῖπιο ἄθ υἱέα Μοδῖβ (8) β᾽ῃρΌ]Υθπὶ ἐθχ αβ [ΟΓΤα τὴ (0ηᾶ οὐ Ζ) 

Ργδοθοὶ Κα. Ἰθγογαμη δ ]οβορίο, ὁ Αὐναλπαηιο, ἐδ γον εϊμαΐπο (4. ὅ. 6) 

ἰοχίῃβ ἃυίΐογο πθοθβδι ἐμ ἀϊηθ οοηϊπποίαβ ϑϑὲ οὐτῃ οοὐϊοίθυΒ ΒΕ. 86ἀ ἴῃ 

Ἰργβ ἐδ υἷα Μοδίβ φυτπο οἱ εἷδ ἰοβερίο οἱ ἐδ γογεϊἐμα ἴηι σου θοίο ΙΒ 

ἸΏ8Ώ18 ΟΟΟΌΓΓΙ (πη ἀρραγαΐα οΥσο ἠοΐα Καὶ βρη ποδία), αυ80 ἀπο 

ΔΠ ΠΟῚ αἴνοτβα 81} ἃ ΠΠΌΓΔῚΪ τπϑηὰ, οἰ υβάθηι οονὺθ δοίβίβ (1. [0]. 1580. 

αυρά ρῥγῖμὴϊ νΘΙΒαΒ 80Χ ἃ ᾿ἰὈγανΐο νϑοὺϊ τοὶ ]οὶ ἃ σουγθοίοσθ ροβίθα 

ῬΘΓΒΟΓΙΡΕ βυηΐ (ἀφ Αὐναΐ. 8 69 Ρ. 17,2 ---8ὃ {(περιλέχουσιν --- πεποιηχότι), 

ΘΟΥΓΘΟΙΟΥΒ Τ]ΒΠῸ ΠῚ αἀἰνογβαπὶ [886 ἀοιησηβίγαγο υἱἀδίυσ. βϑπί δαΐθση 

απο. ριοροηΐ ΠΙθγαυϊατη οἱ οογγθοίοσοπὶ απ θη ἔμἶθ8θθ. ἤδη ἰ8 ααΐ 

ἰοχ αγη ΘΟ) ΠΙΟΤΟΓῸ ΠῚ ΘΟΟΥΓΙΡΘΓΘ οοηδίαβ. δδί, ΔΙ] 0 σοάΐοθ 8118 θϑὲ ΟἿ ΠῚ 

οἴαββθ οοάϊουμη Ὁ δοηδρίγαηϊθ ἰδηὶ Ὑ6ΓῸ σὰ ΠΙΌΓΑτΪαΒ. ἴρ86. δ οὐδα 

Μοοῖς Ἰἰθγυπη 1 ὁ οοάϊοθ ΘΒ σΘΠΘΡΒ ἐγδβοῦ ρβουὶΐ, θὰτη αυἱΐ οοαΐοθ 

οἰυβά θη οἰ ββὶ8 ἴῃ ΘΟΥΓΙ σοη αἷβ 8}}18 ΠΙΌΤΙΒ. 888 ϑϑί ἃ ΠΙΡΤΑΥΪΟ ΠΟῚ αἰ ΟΓΒΌΓΩ 

[856 σοηβοηΐδηθα) νἱἀθίαγ. δίαυθθ ἀπὸ ἰοοῦ αυϊάθιη. ἢος οοτγίο᾽ ο0η- 

οἸυαάοηάαπη τἱῃὶ νἱάθίυγ: ΠΘΙῚΡΘ ΟἸΠ ΟΟΥΓΘΟΙΟΥΓ ΟΟΥΓΘΟΙΟΠ68. ΟΧ 8|{61Ὸ 

ΘΧΘΙΠΡΙΑΥ ἀδργομρίδ5. ΒῈΡΟΥΒΟΡΙΌΘγ6 β80]θαΐ, ὧδ ]οβορίιο ὃ 21 ρ. Θ, 1 ρτὸ 

χαίνωσιν, αυρὰ ἴῃ ΡΓΙΏΔΥΟ ἰοπίθ βίπθ ἀρ ῖο οχίαθαί, οοπἰθοξαγαιῃ ἴῃ Υ ἢ 

ἰταάἐΐδη) χαχῶν ᾿ΠΌΓΑΤΙΠ8. 1η ἰοχύμμη ΓΘοΘρὶὶ δὸ ἀθ 800 ἵν᾿ ἢ νΙἀοίαν δἀαϊὶ- 

ἀἶδ80, ἰίδαιθ, 8ὶ τϑοῖθ 80 Βα Ὀθηΐ 488 οχροβαὶ, Πἰ ταῦ οοά οὶ Καὶ ἴῃ θὰ 

ἦἄθ αὐ ἀρὰ ραγίθ ἀυοθ8 ΘΧΘΙΏΡΙΑΓΙ θῈΒ 88. δεῖ, ὍΠῸ οἴ 018886 

οοάϊοιμη. ΒΔ οορηδίο ἴῃ οἷβ ΠΠὈ 118. ὑγϑηβου ὈΘ ἢ 8, 008. ΠΌΠΟΙ 8. 8--θ 

ΒΌρΙ8 ηρίαν], αἰΐογο αὐοὰ 6 οοαΐοοῦ Υ Πυχογαῦ ἴῃ ἰθχίι Ῥθγβου Ὀθηᾶο 

ΠθΥ1 ΠΠ δ υἱία Μορίδ οἱ ἴῃ ὁοΥτγ ρθη δ δ γ]5 ἀ6 υἱέα Μοδὶδ ἱ, δ Ἰοβορὶο, 

εἶο χογεἐμαἶηο. ῬΥϊπιαυ τη ἸσὶΓ ΘΧΘΠῚρ] αν ὧδ υἱα Μοὶ Ἰἰθταπι ΠῚ οοπεϊ- 

ὨΪἶδ86. πο νἱάοίῃν, ἴῃ ΑἸΐθτο ΘΧΘΡ]0 αὐΐρρα ἃ οοάϊσθ Κ᾽ ροηάοηΐο 06 Γ 

(6 Αὐναλαριο (ἴὰ απο οοάθοχ Κα ὁοΥγθοῦ ἢ 05 σατο) πο Θχίδθαϊ. οθίθγ ΠῚ 

Ἰοοΐβ ποηῃι}} 15. ΠΙΟΥΔΥ ΙΒ. Ρ80. ἃ] ΒΟΥ ΌΘη8 ΟΥΥδυογαὺ ΒΌΡΘΓΒΟΓΙρίδ γοΓᾶ 

σαντος ας 
Ἰοούϊομο ΟΥΓΟΥΘΙῚ. ΒΘ ΌΤΩ ΟΟΥΤΟΧΙἑ: νοϊαΐ Ρ. 22,0 λιμνάζοντος. 49,18 ὕλης. 

Ἶ σεως 10. τὴν πόλιν 
49.10 ἐραστὴν. 91,20. τοῖς ἀξίοις χολάζεσϑαι. 101,20 εἰς αἴγυπτον. 

γεγονό Ἷ ὕφαινον 
110,20 ούντες. 118,11 ἐργχασαμένω. 120. συνεισέφαινον. 121,5 ἀρχης 
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γέτης Ὁ ἂν ον 10. ὑπειπὼν ἔϑει 
Ἱενέτης. 122,11 πάϑει. 126,21 βίοτον. 139,18 ὑπὸ τῶν. 142,2. ἔϑνει. 

προέρχεσϑαι 
119,12 πορεύεσθαι. οοἀϊοθιη δηΐθ 8 ἤοὴ δ] Ὀἰζα οοηία!}  ΕἸογθη ἶδο.. 

Τοχίυβ οοὐϊοὶβ Κὶ, 4υθπὶ τηδχίτηθ οορηδίαμη 6886 οοὐϊοῖθυθ ΒΕ αἰχὶ, 

ἸοηρΒ δὺ ἢ18 ἀϊβίδξ ἴῃ ἰὈγο ρυΐτηο ἐδ υἱέα Μοβίβ. αἰααθ ἴπ ἤσο ἅ80 

Ἰῦγο βοοῖοβ μαῦϑὺ ἰγθ8 οοάϊοθβ: Μδζαγίἤϑθαμι, ΟΟἸ 8] 1ηϊδηαπι 884, δυγθη- 

{ἰδπῦ ΧΙ 18, οχ ααϊθὰβ υπὶὰβ Μδζϑυϊηδοὶ αὐροΐθ δη 4 ββΊ τὴ βου! ρίυΓδθ 

αἸνογβιδίθιη ἴῃ δαἀποίδιϊοπθιη οὐ ἰἰοᾶπὶ τοὶ ρίθπάδηη 6886 ἀυχὶ, το] ] 1108 

ἄμοβ Ομἶδὶ, αὐοηΐαμι ὨΪ 81] 608 ΠΟΥΪ ΡΥΔΘΌΘΓΘ ἱπ 6 }]6χὶ. οοηίϊηθί δυΐοπη 

οοὔθχ Οἱ δ᾽ ἰπἴδη 8 384, οι γοἶμι8 880ς, ΧΙΥ͂, Ἰηΐον 4}18 [0]. 212 ---280 

ὈΠῸΤη ῬὨΠΟηΘαη. ἐδ υἱέα Μίοδίβ ἸἰθταηΏ. ργ μὰ, οαϊ8 ΘΟἸ]δ ἰοΠΘηι 

Ἐτγδηοῖβοο Οὐμηοηΐ ἀθῦθο. οοάθχ ΠΑ υγθη ἐἰδηθ8 ΧΙ] 18, ἀυθὴὴ ἴΡ86 

ἰηβροχὶ, ομδγίδοθαβ 8860, ΧΙΥ, [0]. 2:---- 883: ἐγαά θαηάθη Πἰθγατα. ἀθηϊαὰθ 

οὐχ Μαχζαγίηδοῦβ 1310 (2)}15 ὈΙ]]οἰ θὰ αυδθ αζανηθ νοσδίαν ῬΑΓΙΒ118 

Αββογγαίῃβ, ΟΠ οἰ 05, ἰΟΥ8Δ6 οοίαναθ, [Ὁ] ογὰ πὶ 84, 5860. ΧΙ], 81}}]} 

81 ῬΒΙΠΟΙΐΒ δ υἱέα Μοβία ᾿ἸΌΓαπι ῥτπηυσμη ὀχ ἰοὺ βῖπθ ἐϊΐαϊο, ργδθῆχο 

8010 ΠΟΙΉΪη6 φίλωνος ρ86π60 ονδηΐϊάο. οἵ, Η. Ομμοηΐ, ἰπυοπέαϊγο δοριηιαΐνε 

εἶθβ πι88. 9». ὧδ ἰἴὰ διδὶ. παὶ. 111 ρ. 849, ἤχπο οοάϊοθπι ἴῃ ᾿80ΠῚ ΙΠΘΕΠῚ 

Οἰΐπη οοπίυ]ε 85. Ποῖΐοστ, ογὰο [Ὁ] όσα οοαϊοῖὶβ ὦ πῦπο νϑ]ἀθ ἐὰν θαύι8 

οϑί. σοιῃργθῃθηᾶὶί οὐάοχ ἐγθ8 ααδίθγηϊοηθα (α᾽ β΄ γ΄) οὐ ὑπυπὶ 4υϊΠἸ0Π ΘΠ) 

(δεχάφυλλον), φὰὶϊ ἢος ογάϊπθ βυσοθάσπί; αυαίογηΐο 1 πα [0]. 1---ὃ: 4υἃ- 

ἴθγηΐο 11 τες [ὁ]. 10---1ἴ; φυδίογηΐϊο ΠῚ τῷ [ὁ]. 9 οὐ 21---ὐϑι ααϊπῖὶο τϑ 

[9]. 20. 18---25, 84. τοχίμβ ΟΠ] 0 σΟηβθηἑ  οὰ οοαΐοα ς ΗΒ αιοά 

Ἰοοΐβ ΠΟΙ ἢ 1}}18. ΒΟΘΟΓΒ ΠΙΟΓΆΤΙ 8. τηθη δ σομητη 811, ααϊρὺ8 Καὶ οἱ ΟΟἸΒ᾽ 1 ͵δη18 

(οὐ Ινδυγ. ΧΙ 13} οαγοηΐ: οὐ Ρ. 122,6 τροφῆς ἡμετέρου ὈΓΙΠΙ ΠῚ ΡΘΓ ΘΓΓΟΓΟΙΩ 

ΒΟΓΙρΡΘΙ. ρτὸ ἡμέρου (81. Καὶ (018].}, ἀοίηάθ σοτγοχὶν ἡμετέρας. 124.9 τὴν 

Ροβί τῶν οηϊϊ. 120,18 παρ᾽ Αἰγυπτίων παρελάμβανε ρτὸ ἀνελάμβανε. 

125,10 διαφερόντως ρτοὸ διαφέρονται. 129,1 ὑπ᾽ ἄλλοις ργο ἐπ᾽ ἄλλοις. 

132,20 ταῖς προτέραις ἡχούσαις ΡΓῸ πρότερον. 130,11 ὁδμοθύμους ῥτὸ 

ὠμοϑύμους. 

Αἰφὰθ ἴδθὸ αὐϊάθιι ᾿δοίθη!β ὧδ. ΠΟΥΪ8. 80051}118, αα] 8. ἴῃ ἰθχία 

ΠΠθγοσαμη ἢ αΪ 8. ὙΟ] 1 Π18 οὐδε αθηᾶο οἱ οπιθηἀδηδο 88 δθ1η. ΠῸΠῸ 

Ρϑθοϑ ἀϊοθηὰδ βιηΐ 46 8}118 ὑγὶ 8 οοαϊοῖθι8, ἀΌΟΓΙ τὰ ̓ ΘΟΙΟΠ 68 ἴῃ ἀρρᾶγαία 

οὐ εἶσο ΠΟῚ 6586 θῃοίδηδαβ ΧΙ βιϊηδνϊ. θγ 8. οϑὲ οοάοχ ὈΪΌ]] οἰ θο80 

υ οὐὐΐεν ἡ 



ΧΙ ΡΒΟΙΨΕΘΌΟΜΕΝΑ 

[)6 οράϊου {- Δ σθηδο θ᾽ ἢ 88 σγᾶΆθοῦβ 120, οι γοΐπα8, ἔοττηδθ ααδτίδο, [Ὁ] ΟΓΌ τη 
δἱπδίο 120 

Τὴ» οὐὐἶορ 
γρηρίς 11 

809, β8ϑο}! ΧΠ]|--- ΧΊΥ͂; οοπεϊηοῦ [0]. 914---2290. οὲ [0]. 280---2711 βοτιρία 

ΡΒΠοπθα Πᾶθο: 

1. Φίλωνος περὶ τῶν ἀναφερομένων ἐν εἴδει νόμων εἰς δύο Ἰένη τῶν 

δέχα λογίων, τὸ ἔχτον χαὶ τὸ ἕβδομον, τὸ χατά τε μοιχῶν χαὶ παντὸς 

ἀχολάστου χαὶ τὸ χατὰ ἀνδροφόνων χαὶ πάσης βίας (1)6 ϑρφοϊαϊδιι 

ἰδαῖδια Ἰ1|0. 111}. βοαυϊον ([0]. 2290Υ χηρα.}) ἀριστείδου ῥήτορος ἐχ 

τοῦ ἀπελλᾶ γενεϑλιαχοῦ. 

ὦ, Φίλωνος περὶ μωῦσέος λύγος πρῶτος. 

8. περὶ τῆς τοῦ μωῦσέος νηομοϑετιχῇς λόγος δεύτερος (1)6 υἱία Μοϑβὲξ 

4Ὡ1 ἰογῖαν 11}. Π]1}.Ψ 

4. περὶ τῆς τοῦ μωύσέος ἱερωσύνης λόγος τρίτος (1)ὲ υἱέα Μοβὶς ηαὶ 

[οτίαν Ἰἰδ. 1}. 

ὅ, περὶ ἀρετῶν ἤτοι ἀνδρείας χαὶ εὐσεβείας χαὶ φιλανϑρωπίας χαὶ νετα- 

γοίας (126 ξογεἰξμμαϊηπε). ἴῃ ἤπο βυθβου!ρεο ἤδοο: τέλος τοῦ περὶ 

ἀρετῶν ἤτοι ἀνδρείας χαὶ εὐσεβείας χαὶ φιλανθρωπίας χαὶ μετανοίας. 

Δα ησΊ αν ἰάθη Βοῃο] θη αυοὰ ἴῃ πο ΠαὈθί Υ͂. 

ΡΓϑοίογοα [0]. 806) οἱ [0]. ϑ08" ὀχοογρίᾷ αυδθάθιη οχ 84}115. ᾿ἰυτῖ5. ΡΏΠ]ΟΙ Β 

Ἰοριιηίηγ: οἵ, νοὶ. 1 Ρ. ΙΝ, ΠΠΡΘγαγὰβ. οοάϊοῖβ τοϊπαι5 ἀπὸ νοὶ οἰΐϊϑπὶ 

{πὰ αἴνοτβα ϑχθιηρ  ἃτῖα δ τηϑηὰμὴ Υἱάἀθίαγ ἢδθυΐβθο. ἰδχίθβ οηΐτη ἐδ 

υἱέα Μίοϑία ἸἸΌτὶ ῬΥΠῺΙ ὁοηρτι! [6 γ6 οὕτὴ οἷαθβ οοάϊουμῃ ΒΕΔ Α), 864 

ἃ] χυοί Ἰοοΐβ γ9] ΒΌΡΘΓΒΟΓ ρίδ5. νοὶ πὶ ΤηΔΥσίη ΘΟΥΓθοίοπ68 Θχἰθοί, 4αδ6 

Ργιϊπὶ δά οοάϊοοβ ΗΡ ραγίϊπη δὰ οἰδββοῖὴ 70 ρου πθηῖ. ἰη ᾿ἴδτο ΠῚ ἀἐὲ 

υἱα Μίοβὶβ οοάθχ ϑαπάθπι ἴθγ ἰοχίῃβ ἰὈσΙηδπ Ργϑθθθὲ αυδη ΟἰΆ5518 

ΕΘῊΉΡ, 864 Ἰηξογά πὶ ΓΕΓΘῈΒ βοσαπάμτη οἴδβθθηι ΥῸ οογγϑοίαβ οδὲ. οδίογιη 

δι νἱ τα Βαθοῖ ἤρα δά ἰθχίυμη ῬΒΠΟΗΪΒ οιηθηἀδηάιπι αυϊσαυδπι ναἰθϑί. 

ΑἸῖο. οοάοχ ὁχ δρρᾶιᾶίᾳ οὐ εοο ᾿αϊπ8 ν οἱ] αμηὐηἷβ ΘΧο 808 οϑὺ 

γρηρίαβ σγδθοῦβ 41 (οπατγί. βδοο. ΧΙ), φαθηι ἴῃ Ῥγοϊθρομπηθηΐβ νοὶα- 

1 η5 ΡΓΙΓΪ Ρ. Χὶ 54. δὰ οοάϊουμη [Ἀπ ἴα πὶ Α ρου ποτ αἶχὶ. ἰβ8 [δ πιθῃ 

ἵπ ΠΠΌΤΙῚΒ δ Ἰοϑερῆο οἱ αδ υἱΐα Μοβὶβ αἰνθύβδια Δὺ0 Α ργαθθϑὲ γϑοθηβί ηθαη. 

ΟΧΒὶ οὶ 608. ΠΠΡγῸ5. ἴῃ Ἰηϊ 0 οοάθχ ἷβ {{{0]]18: 

1, Φίλωνος ἰουδαίου βίος πολιτιχὺς ὅπερ ἐστὶ περὶ τοῦ ἰωσήφ. 

. τοῦ αὐτοῦ περὶ τοῦ βίου μωσέως (ἰδ. 1) 

. τοῦ αὐτοῦ φῇλωνος ἰουδαίου περὶ τοῦ βίου χαὶ αὖϑις μωσέως (110. 11}. 

“. ᾧν τῷ . τοῦ αὐτοῦ φίλωνος ἰουδαίου περὶ τοῦ βίου μωσέως (ἴδ. ΠῚ. 
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ἰοχίυϑ ᾿ἰδτὶ ὧδ Ἰοβερλο, αυδτηαυδπι εἰϊυ] 8 ἰάθη οϑὲ δίᾳυθ ἱπ ἃ, πθῃ 

ἰδθθη ΡΥ οἴηηΐα οὐπὶ οοάΐοθ Α οοηβοηίίξ, βοὰ ἱπ τη 8 δὰ ἰθχίαπι 

οοὐϊοὶθ Καὶ ρτοχίτηθ δοσϑάϊξ, δὲ Πἰθγγία πη ἰρβὰπη ἀαοθιβ ΘΧΘΙΙΡ ΔΓ θῈ8 

ΟΒΌΠῚ 6886. ΨΘΓΙΒΙ ΠῚ 6. ΠΟ Θδί, νἱἀθίαγ ροϊίαβ οοάθχ ἃ δὸ δα μὶ δἱ[ᾳ8 ἴδῃ 

τηϊχίαβ [υἶβθο. ἴῃ ἰἰδτο 1 ὧδ υἱἱα Μοβὶβ ρίδῃο οοηργαϊ οὐπὶ σοάϊοὶθιβ 

ΚΖ, ἴθ ᾿ἴδγτο 1ΠΠ οἰυβάθιη οροτῖβ ργοχίμηθ δοοϑάϊὶ δὰ οοάϊοοβ ΒΕΜ. 

ΘΘἴθγα πὶ ργαθίθν ΘΟγγΌρίο] 88 ὁχ δγομϑίυρο ἰγϑηβοῦ ρίδθ οοάθχ πη ]18 Υἱτἃ 

Ργδοθοῖ 0 ἴρβὸ ᾿ἰθγαυῖο ΟΟΠῚΠἾ888. 

Τογίϊαβ πος ἰοοθ ποιηϊηδηάοβ οϑὲ οοάθχ ὈΪ θ᾽ οἰἤθοδθ ΥὙ δἰϊοδῃδθ "6 Ῥαϊδίῖπο 19) 

Ῥαϊαιπαβ σγδϑθοῦβ 102, ομαγίδοθυβ, 8860. ΧΙΥ͂ (οἵ, ϑίονθηβου, Οὐαα, 

ἴη88. Ρα]αί. στ. Ρ. 82), ἀαθπὶ οὑπὶ Ἰδυγθηϊίδηο ΧΙΝ 11 οἱ γοποίο 41 

ΔΓΕ Ββηθ σοηϊαποία!πι 6886 ἰῃ ΡτοΙορομηθηΐβ νοὶ]. 1 Ρ. ΧΧΧ ἀἰϊχί. [5 

βϑουηᾶο ἴοοὸ [0]. 39" --- ον ἐς υἱα Μοσὶα Ἰἰθσατη ΠΠ (θη 1, υὐ ΟΥΓΟΓΘ 

ἀμποίῃβ 10] βογίρβογαι) ἤοο {ἰζαϊο ἰγδαϊι: τοῦ αὐτοῦ Φίλωνος ἰουδαίου περὶ 

τοῦ βίου μωσέως. ἰπ ποὺ ᾿ἰῦγο ποὴ τηϊη8 4 8π| ἴῃ οΘίθγΒ ΟἿ Ο0}- 

βθηξ σα γϑηθίο 41, ἰοχίωυβ σίτων Ἰάθη δϑὺ φαθπὶ οοάΐοοβ ΒΕῈΜ ργδοῦθθηΐ, 

νἱτα δὰ ἀπὰπ οἠηηΐα οδάθπὶ αδὲ ἴῃ Ὑθποίο 41. 

Ἦδϑοο δδοίθηυυβ ἀθ οοάϊοϊθυβ ἴπ πο νο]απλῖπο δά  ὈΓ 118. ἴατὰ ἀθ ἣν εὐάίοιαι 

ΡΓοιΐο οὐ ἀϊσηϊίαίθ βἰῃσυ]ογα) οοάϊοαμθ ν6] σϑηθ) 80. 8. ῃθορββὶ- 

ταάϊηα, αυδιὴ ἰηΐον 86. Ὠδθηΐ οἵ οαπὶ 8118 σοάϊοὶ θ.8, ποπμη.}}8 ἀϊοοπαᾶ 

βυηΐ. αυοὰ ἴῃ ῬΓΟΙοσοπιθηΐβ νο] ἱ Ρ. ΧΠΙ βἐδίαϊ, μα] πὶ οχίδγθ οοάΐσθπὶ 

γ6] σθηθβ οὐάϊοιη) οδίθγὶβ Ομ θ8 ἰἰὰ ργδθίθσθη απ, αὐ γϑοθηβὶο 

ῬΒΠΟπΙΒ 6ὺ ἰ πὶ ροβδὶῦ, ἰὰ οὐ ΠἸΌσῖβ. ἴῃ νο] απ πὶ θυ8. ΠΠ οἱ ΠῚ οαϊεϊβ οοπι- 

Ργοθδίαπι οϑὲ οὐ ἀθ μος νοϊυϊηΐηθ να]οῖ. ἀμοάθοϊπη ν9ὶ] ἰγθάθοίμπι οοάϊ- 

οαπῃ, «υΐδυβ ἴῃ δβ ΠΠΟγὶβ γθοθηβθηἷβ 888 801), ϑυδπι 4υΐδαιθ παθοί 

ρτγδοϑίδηξίασα, 888 ἀαϊβαὰθ να. δίᾳαθ Ο φυϊάθπη), οαπὶ νοὶ υβίαθ σοῖο γοΒ 

οοάϊοθβ βϑυρογθί, ΠΟ ἴδηηθη ἰθχίαθθ ἰηἰορστγιίαίθ δ Ὀοηϊΐαίθ ομηΐθὰ8 

ργϑϑβίαϊ. αἰίψυοὶ Ἰοοὶβ ϑ8η0 φυϊάθπηι ππ18 ΟΠ] Ϊ ἢ σϑη αἰ ηαη ν 6] ΟΡ ΕἸ Δ 1 

ΒοτΙρΡίαγϑ ΠΟὈΪ8 βιρρθαϊ αν: αἱ Ρ. 10,1 ἑλχϑέντες Ο; ἐλεγχϑέντες οοἰοτγί. 

91,4. ἀπαυχενίζουσι τὸν τῆς φύσεως νόμον ὦ: ἀπ. τῶν τῆς φύσεως νόμων 

οθίογί. 34,11 ἐπτόηται Ο: πεπόνηται οθίοι!. 41,11 συγχαταφλεχϑῆναι Ο: 

συναναφλεχϑῆναι οοίοτ!. Ὁ4.,18 ἐχ τῆς οἰχείας Ο: ἐχ τῆς οἰχίας οοίἰοτί. 

ὅθ,20 χαινουμένην Ο: χινουμένην οθίοτ!. 66,18 ὀλιγοχρόνιος Ο: ὀλιγο- 

χρονιώτατος οθίοτί. 178,18 ἐξ ἀϑλητιχῆς ἄσχησιν Ο: ἐξ ἀσχητιχῆς ἄσχησιν 

οθίθσὶ. 8,9 οὐ χάλλος Ο; οὐ οἵω. οϑίθιὶ. 104,1. 2 ζῇ χαὶ ὑγιαίνει Ὁ: 
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ζῇ καὶ οἴῃ. οθίοτγὶ. 80ἃ τη ]β ἰοοῖβ ἰοχίαπη ργαθῦοΐῖ νδἰὰθ οογγαρίασι 

γ6] ἰπῸ 1 θ5 οοπϊθοΐατῖβ ἰθηΐδίαμαη: υὐ 4,3 σήψεων ρτὸ σητῶν. 10,18 

ἀνερχόμεναι ργο ἀναχεύόμεναι. 11.14 γενεᾶς ῥτὸ νέας. 12,4. ἐπινοησάντων 

ΡΓῸ ἐπιποϑησάντων. 14,12 χατάστασιν ρῥγοὸ στάσιν οἱ αὐτῆς ῥΙὸ ἀνάντεις. 

15,14 ἰδιωμένων ρτὸ ἡνωμένων. 10,18 χαχοπραγίας ὧν ῥτῸ χαχοπραγιῶν. 

22,14 παραχρατεῖται ῥὑγὺ παρ᾽ ἀχρατεῖ τε. 31,1 ἐπὶ τὴν ἀφανεστάτην δια- 

γοιαν ῥτῸ ἐπὶ τὰ φανέντα τὴν διάνοιαν. 42,18 ροϑὲ ἰδουηϑπὶ τηδίογθ δὰ 

βΘη 6} 8 ΓΠΔ ΘΟ ΘΧῸΠΙ τοβυϊ ἀϑηάαπὶ Ο δααϊαϊξ νογθα οἵ δὲ φόβῳ τῷ ἀπ᾽ 

ἀνθρώπων οἱ νοῦῦα ἰγδάϊϊα οὐδὲ φόβος τις ἦν ἀπ᾿ ἀνθρώπων τηυίανὶξ ἴῃ 

οὗτος δὲ οὔτε φόβῳ τῷ ἀπ᾽ ἀνθρώπων. ἱπ ᾿ἶδτο ἐδ «ΑΑὐγαλιαγιο οατὰ ( 

ΡΙθγαπηψθ οοηβθηξί πὶ οοάΐϊοοθ ΕΟ, ἴῃ ᾿ἰ γὶβ ὧδ Ἰοϑορῆο οἵ ὧδ υἱέα Μοϑὶς 

οὐάοχ Υ ἰδπι| ρορο δὰ ϑὰπὶ δοοθάϊϊ, αἱ δὰ ἰάθπι δγοιθίγ ρᾷπη ἰθγα 8 

Ρογίϊηοτο νἱἀθαίυγ. οὐΐὰ8 διομοίυρὶ ἰθχίῃβ ἤθη τηδρηὶ ἰαοϊθη 8 οβί, 58ὶ 

αυϊάθπι ρ]θγαιηᾳυθ σογγαρίαπι 8ογρίθγαπι γοὶ οαπὶ 8118 νοὶ 8011 οοάϊοθβ 

ΟΥ̓(Ο) ὀχ θϑαῖῦ: οἵ, 6. στ. 64,1 μετὰ τὴν ο!. 11,2 χατὰ τοῦ δήμου πᾶν ῥτῸ 

χαὶ τὰ τοῦ δήμου πάντα. 83,28 φαντασίας οπι. 88,32 ἐλλογισϑέντος ῥΓῸ συλλογι- 

σϑέντος. 118,11 ἀφώνοις ργὸο ἀσυμφώνοις. 169,12 προμηϑεία ρτο πρὸ μιᾶς. 

Ρϑιυοᾶ βαην ΘΧΘΙρ]α σθηθΐηδθ ᾿δοίϊ θη β ἴῃ ΟΥ̓́Θ 8018 βογυναίδθ: 68,2 ἀγονίαν. 

18,11 ἐκεῖ. 100,22 χατασχεϑέντα, 161,22 ἀσχέτοις. «ἰἸϊαᾳυού ἰοοἷβ σΟἸ]οοδέϊο 

γογθογαπι ἴἢ [18 οοάϊοϊ 5. ἐγ ϊία (Ἰηργίμηβ ργορίον δίαιτα) ργδθίθγοη δ 

γἱάθέυν; 852,8 τῇ χώρᾳ συμβαίνειν. 91,4 τὸ ἀσύμφορον, τὸ βλαβερόν. 96,1 

ὁμομήτριος ἀδελφός. 156,19 οἴα χριτὴς ἀγαϑὸς ἐνίκα. 151,12 χατορϑούντων 

πάλιν. νἱάϊπηβ οοὐϊοθη ΟἍ, δὶ 8. σθοίογίβ οοάϊοὶ 8 οἴπηΐϊθβ ἀϊβογοραΐί, 

ΠΟΒΙ] αδτη θοηδηλ ἐγαάογο ἰϑοϊϊοηθη, βαθρίυβ οοττυρίδιη. ἰάθη ἀθ 

οοάϊοο Ὑ ἀϊοθηάμτῃ οϑὲ; ἰ8 θϑηΐτα δὶ αἰογὶ ἃ οοάϊοθ (ὑ, Θργθρῖδβ βου ρ ΓΑΒ 

αἰϊχαοί ν6] βοῖιβ βογνανῖ: οὐ 12,11 χοσμίαν. 70,12 δεσποτῶν τε χαλεπῶν 

χαὶ δεσποινῶν. 83,13 εἰσάγουσιν αὐτόν. 110,3 ἐπιϑέσεις. 140,1 αὐτός. 

140.10 οὐδενός ἐστι χρεῖος. 101,18 πολυχρηματία. 165,14 τοῦ ἔθνους, 

βδθρίὰβ γθῸ ᾿θοίΐοηθθ ργαθθϑὺ ομηηΐηο πορὶοσθηᾶδβ: οἵ, 62,1 δημαγωγίας 

ΡΓῸ στρατηγίας. 62,11. 12 γενόμενα ῥτὸ στεγόμενα. θ5,4 προσεπιβάλλοντες ρτοὸ 

προσυπερβάλλοντες,. 68,1 τἀναντία ρτὸ τὰ ἀναίτια. 80,8 πάσης ἀδημονίας ρτὸ 

ἄσης χαὶ ἀδημονίας. 81,21 εὐωχούσης ῥὑτὸ εὐωχουμένης. 88,12. ῥεύματος 

ἐνστάντος ῥτῸ ᾧ. ἐνστάσει. 90,4. φαντάσμασι ρτῸ φάσμασι. 91,10 ῥοῦν ργὸ νοῦν. 

90,11 ἀνευρομένους ῥΡγο αἱρούμενοι (αἱρουμένους). 91,83 πάντων ρτὸ παρὰ τῶν. 

122. 4 κατηγορούντων αὑτῶν ῥτὸ κατηγόρουν αὑτῶν. 123,10 αὑτῇ ῥτῸ εὐϑύς. 



ΡΒΕΟΨΕΘΟΟΜΕΝΑ ΧΥ 

135,6 χαμίνου ρτὸ πηγῆς. 140,0. διαφέροντι ρτο διαφεύγοντι. 149,19. πάντες 

ΡΓῸ παϑόντες. 149,10 πονηρὸν ρτο πηρόν. 101,13 ϑρεμμάτων ἀγέλαι ὕτὸ 

ϑ. ἰδέαι. 110,16 λαβόμενος ρτο λαβών. 184,1 ἐχφυγεῖν ρζοὸ ἐφ᾽ ὑγιεῖ, 

198.8 προνενοηχότων μτὸὺ προενῳχηχότων. ᾿ 

Μαυϊίο τηϑοτὶβ ποίδο οἰ 8818 οδὲ οοάϊουμα ΒΕ. δὸ ΠΠὈτὶ αὐυΐάθπι ἐδ 

Αὐγαλΐαηιο ἰθχίαϑ ἱπ οἷἱβ. οοαϊοῖθιιβ ἰγαδὶίαβ Ἰοησο ορεϊπιυβ ἰᾳἀϊοδη 8 

ο8ῖ, αυοὰ γΘΓΙΠῚ 6886. ΘΧ ἀρρατγαία οτἰ ἴσο ῥγίτηο οοπβρθοία ἴδοῖ!6 ἰηἰο!! ορὶ 

Ροΐοϑί. δὲ 88ὴη86 υδἱ [αἰβὰ νοὶ σογγαρία ἴῃ ἰἰβ φαοᾳυθ Ἰθραηίαγ;: αὐ 2,10 

διδασχάλους (διδασχάλων). 3,10 προσειπών. 3.10 ὃ. 6,8 τὸ μὴ προβεβλῆσθϑαι. 

8,10 εἰσιν ῥτῸ φησιν. 9.1 προνοίας ῥτο προνομίας. 14,10 ἐπ᾽ ἄχραν εὐδαιμονίαν 

ΡΓῸ ἐπ᾽ ἄχρον εὐδαιμονίας. 14,12 ἐχέσθω νοὶ] ἐχέτω ρτοὸ εὐχέσϑω. 14.19 ἐρα- 

στὴς ρῖῸ ἀρετῆς. 10,19 ἀλγεινῶν ρτὸ ἀλγηδόνων. 21,28 ϑεῖον (ΒΚ) ργο σῷῴον. 

51,10 ἤρϑησαν (ἤριαν) ρῥγο ἠρήμωντο. 38,1 τοῖς σαρχὸς φίλοις ῥγῸ τοῖς σαρχὴς 

πάϑεσιν. 38,21 φιλοσοφία ρτῸ φιλοστοργία. 51.10 ἱεῤεύεται ργῸ ἱέρευε. 50 θὰ 

ν8] ὁ ϑα ρογαηίαγ Πα ΘΓῸ ᾿θοι Θηππὶ ΟΡ τη, 486 Β᾽η6 ἀαθῖο Ργὸ σθηὺϊ- 

πἶβ Βαδθηάδθ βαηΐ: οἵ. ἰῃ ρτί 8 2.1 ὅμοιον. 2,18 ηὐνομήϑησαν. 16,16 ἀχμα- 

ζούσης. 18,12 πάλιν. 19,18 ἀναβλέψασα. 24.117 τιτρώσχει. 21,10 ἀποδόσεως. 

28,10 τύχῃ χαϑαρϑεῖσα. 32,0 τῆς ὀρεινῆς ἢ δενδροφόροςς 91,8 ἀχοήν. 

40,4. ἴσϑι. 43,11 πράγματος. 43,19 ἐνταῦϑα ἱσταμένης. 44,10, 11 ἐμέλισε 

οὖς χατὰ μέλη. δ0,23 ἂν ἄχϑοιτο. ΠΟ ΡῬΓΟΙΒὰΒ θϑπάθιῃ ρῥγϑθβίδῃ 8 

οοαΐουπι ΒΕ ἰοχίαβ οβίθμαϊε ἴῃ ᾿ἰἰδγο δ ἰοδθρίιο, ἀαδιηᾳαθαη. πο! }} 5 

Ἰοοῖϊβ ἂηὰ οὑπὶ οοὐϊοίθυ8Β Κα οἱ Μ ρσοησΐηα γογθα βογὶρίογβ ὑγδάϊῃ: αἱ 

61.11 χατωρϑωχώς. 02.138 ἀχάχοις τοῖς ἥϑεσι. 66,1 ἀποϑνήσχοντι. 91,14 

τῶν χατ᾽ αὐτὸν ὁμοίων. 93,3 ἧττον. 102,11 ἐνδείᾳ πιεσϑείς, ἀνιάτῳ νόσῳ. 

109,1 νέος ἐστίν. 5βαθρίι8 γϑο τηθτηογίδιη θχϊδοί ἀθίθγϊογθμη. ἰάθπι ἴδγο 

αἀἰοθηάαπι δὲ ἀθ ἰθχίαᾳ ᾿ἰἰθγογαπῦ ὧδ υἱέα ΜορίβΒ ἴῃ ΒΕ ἐγδάϊίο. οἱ ἴῃ 

Ργίμηο φυϊάθιῃ ᾿ἰθτο οοαΐοθ8 ΒΕ πιᾶχίτηθ σοηβρίγαηΐ οαπὶ οοὐἀϊοίθυ5. ΜᾺ, 

δὰ α'οβ 880ρ0 ῥγοχηθ δοοθάπμηςξ οοὐΐοοβ Κῷ. αυΐθὰθ δὸχ οοάϊοὶ θὰ8 

τη αὐ 8 βαηΐ σοτηη ηἷδ τηθηαδᾶ βογὶρίαγαθ, ρϑυοδ ΘΧΘη ρα Θρτορίδθ Πιθιμ τὶ: 

αὐ 161,8 ἀντιχρύ. 168,2 εἴ τι. 190,2 σφετερίσασϑαι. ἴῃ αἰίοτο ΠἰΌτο οοάϊοθ8 

ΒΕΜ(Α)) 8011 ποῃπιαηααδηη νοῦῦα βογρίοτίβ ἱπέορστα βογνυανογαηΐ: οἵ, 20], 

18. 19 λογισμῷ --- εῦὔροι. 200,10. 16 τρίτος μὲν ἦν ἀπ᾽ ᾿Αλεξάνδρου τοῦ 

τὴν Αἴγυπτον παραλαβόντος. 209,19 σεωνυνοῦντες. 209,22 κχαταχλινέντες. 

254,21 ἧς. 251,8 ἀποδώσεις. 56 ρ]θγυαπιᾳαθ ἰθχίαβ σΟΥΓαρίυΒ. ΘΟΓΌΤΩ 

οϑάθγθ ἀθυϑί τηθηηοῦῖδθ οοἀϊοιμι ΑΙ οτυτη. 
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Οσάοχ Καὶ ΡΥ τηᾶρηϑηι ρϑγίθηῃ. ἢ αϊὰ8 νο αταϊηἶβ ορθϊπηΒ οπιηϊ τα 
οσαΐσαπι ἰμἀοδηάαβ θὲ. ἴῃ δ τὶβ ἀρ Αὐναλαπιο οἱ ἀφ Ἰοβορῆο ἰοχίαβ 
ΘἷὉ5. ΠῸΠ 80]. Πι οθίθγοβ γΟΓα ΩΣ Θἰΐατη οοἀΐοοβ ΒΕ, φυΐθυβ πιαχίπηθ οοσηδίαβ 
δ8ῖ, ΡΓαθβίϑη  ἶὰ ἰοηρ6 βυρθγαῖ. ἀυδη 8) Ὧ6 ἴρ86. φυϊάθπι ΘΟΥΓῸΡ θ} 15 
ΟΠΙΠΪΠΟ ᾿ἾΌΘΥ οϑὲ: οἵ, 1,18 συντέταχται. 7.1 ἥ πρὸς ὑγείαν οπι. 8,3 πρα- 
Ἱμάτων (πραγματειῶν τϑοία ΒΕ). 11,22 πρῶτον. 13,15 ψυχιχῇ. 20,2 
τῷ ἀρχαίῳ ὀνόματι. 320,10 λεγομένου (γεγωνοῦ γτοοία ΒΕ). 91,12 δυσα- 
ποσπασϑέντων. 31.18 ἀπαιτηϑείς, 22,1 σπερμάτων ρΙῸ πνευμάτων. 34,9 
πράγμασιν ΡΓῸ παραγγέλμασιν. 35,13 ἀχροτάτην (ἀχρότητι τϑοίο ΒΕ). 43.0 

χἄν δυσχλείας (ἄνευ δυσχολίας τοοίο ΒΕ). 51.1: χαιροφυλαχήσεως. 81.10 

δεδειπνημένοις (δεδειπνοποιημένοις τροίς ΒΕ). 592,20 συγγίνονται ργὸ συν- 

ἴστανται. 02,1 μαστιγίας ὑγὸ στρατηγίας. Ο8,.21 πλήϑους ὑγὸ πειϑοῦς. 

{1,12 ϑεραπεύσω. 18,1 πάνυ τῶν ρΙῸ πάντων. 92,0 παραπαίειν ργὸ περι- 
πταίειν. 99,18 σρίαν (σωτηρίαν) ΡΙῸ σιτωνίαν. 104,22 δεσπότην ρὑΓὸ συμ- 

πότην. ΠΟ ἰδηθη ὁχ ϑοάθῃι αἰχυο οοαΐοοβ ΒΕ, ψυϊθαβοι μι πιαχίπηθ ο0}- 

β0ηΠ, 50 ΟΧ ἸΠ}10 Ἰπο] 0 γθ δὲ ἰηίθρυίογο ὀχθιρ]ατὶ οοάϊοθη) Καὶ ἔγϑῃ- 

ΒΟΥ Ρίυ) 6886 ρΘΓΙΠΪ 18. Ἰοοἷ8. ργοθαίατγ, ααϊθυ8 ΒΕ νι ἰοβδιὰ Θχ ἢ θθηΐ βογὶρ- 

τγᾶϊῃ, Καὶ τηθηηον δηλ Θχἶθοῖ σοηαϊηαῃ. οὗ, 1,8. 2.1. 2,2. 2.20. 8.4, 3.9. 

3.15. 8.16. 3,19, 4.1. 4.4. 4.28. 5,8. ὅ,12. ὅ,10. 0,231. 22. 1,19. 1,22. 

8.18..9,12.18. 9,21. 10,1. 11.2.11,28..13.2. 14.9..16,18.16,21. 11,2. 18,2. 

18,5. 19,0. 19,9. 19,18.16. 20,4. 20,10. 22,0 (ἐπιτήδεια ρῥγὸ πεδία ΒΕ). 

25,1. 35,9. 35.11. 25,20. 21. 26,10. 21.10. 31,9. 81,4. 851,8. 39,1. 580,12. 

52,24. 3,10. 83,19. 54,2. 50,9. δ1,11. 58,12. 18. 10,21. 14,258. 16,22. 

50,23. 84.11. 80,2, 91,22. 93,10. 93,19. 94,18. 101,17. 109,19. 112,24. 

αἴχιιθ 118 ααϊάθῃ) Ἰοοΐβ, οὶ οοάϊοθ5. ΒΕ οογγυρίαπι ργαθυθδηΐ ᾿Θο ΟΠ ΘΙ. 

νοὶ νοῦθα οὔ ἰαπΐ, οὐάοχ Καὶ απ οοίοτγὶβ οοάϊοῖ θυ. (δοῖθηβ Ἰηέθρτα ν υθᾶ 

ΒΟΓΙΡΙΟΣΙΒ. ὑγαά]ν. 80 βᾶθρθ βΒο].8 ππῖοθ γ ΘΓ) ΒΟΓΙρί γα ΠΟ 8 Βαρρθ- 

αἰαῖ: οὐ ἴα ᾿ἰῦτο ἀ Αὐναλαηιο ρ. 8,20. ἐχνενικηχότα (14 ᾳυοὰ Μδηρου 

ΡΓῸ εὖ νενιχηχότα τοοῖθ᾽ οοηϊθοογαῖ). 17.8 ταύτῃ τοι τῇ δόξῃ (δὶ τοῖ ὑτὸ 

τις Ἰάθῃι Μδηρον σοπϊθοθγαῦ). 20,11 ἐπιλέχτου (βογ! θοὈδίαν ἐπιλεγομένου). 

21.320 τῶν περὶ ψυχὴν ἀγαϑῶν. 24.234 εἰς χειρῶν ἅμιλλαν, βίου Μδηρον 
μ᾿ (ὁχ οοπϊθοίαγα αὐ ν]ἀθίιγ) ρτὸ εἰς χείρονα ἅ. 8οΥ ρβογαῖ. ορίπμηαπι. ΨΟΓῸ 

ἰοχίαβ ῬΡΈΠ]ΟΠποὶ ἰθβίθμη 86 ργδουθὶ ἴῃ ᾿ἰἴρτο ἐδ 1οβθρίο, ουΐϊὰβ τηθιη γί 

ΡΟΓΠῚ 18. Ἰοοΐβ, 4 σογγορι! νοὶ Ἰδοῦηοβὶ ᾿θσυαηίυν ἴῃ οοίθυ δ οοσϊοῖ 8 

οἰμηΐθαβ, {ΠΠ08. οοα οἷ Βογ  ρία}185 τ] ἴθ. γα! θργαίαγ δία ᾿Πυϑίγαιυν: 
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63,12 συνδιαιτήσεως (σοη!θοοταύ δῆσον). 68,12 πράξεων (Β00 φυαοᾷᾳὺθ ςοπΐθ- 

οογϑί Μδηρου). 171,6 ὁμογνωμονοῦντες ρτῸ ὁμογνωμονοῦσι. 12,6 δάά!δ γογθὰ 

πρὸς ἅπαντα, 486 οταϊἐμηΐ οοἰθι. 12,18 τὴν σὴν ψυχήν, υδὶ σὴν οἠαϊξαπὶ 

οοἴοτὶ. 13,18 συντείνει ῥγο συνάδει, φυοὰ πος ἴοοὺ β8θῆηϑα οαγοί. 74,5. θ 

δηχῶν ἐπιτηδεύειν, δὶ δοχῶν οτηίἑταπὶ οθίογὶ, ναϊσοὸ βου ϑθαΐαγ οὐτὰ ἢ 

ἐπιτηδεύει δ᾽. 15,1 ᾧ συνοιχῶ ρὸ ὡς συνοίχω (γΘΓπ) ρτορο αἰνί παν 

Μδηρσθυ, βοὰ νο]υϊν ᾧ συνοιχεῖς). 170,1 διαβολὰς δ᾽ ἐρανιῶ, αυδι δὰ 

ΒΟΓΙΡ ΛΘ πὶ ρτοχίτηθ δοοοάπηΐ Ὁ διαβολὰς ἐρανίζω, 4}}} ργδοθθηΐ διαβολὰς 

δ᾽ ἐνίων, 4}1}]} δ᾽ ἐρανιῶ οταϊἰὰπί. 18,10 «ἀάϊξ οἰχειότατον, αυοὰ οπ αι 

οοίθυὶ (αδὶ ΜδηροΥ γοοθιὰ δἰϊαθδηι, ἴογβᾶπ οἰχεῖον νοὶ ἴδιον, ἀθθϑβὸ σϑοίθ 

δὐποίαν!). Τῦ,11 καὶ ὃρᾶν τὰ πρὸς ἀρέσχειαν: οθίθγὶ ναγὶθ ΘΟΥΓΌΡΙΙ, 

ἄραντα Ὁ (ἰ. ὁ. ΑΡΑΝΤᾺ ρῥγὸ ΔΡΑΝΤ Α), ἔρωτα ΒΕΜ, ἅπαντα 0, ἅπαντα 

τὰ σοίογι; δρᾶν τὰ βου! θϑηἀυτῃ 6586 ἰδ) νυἱάθγαὶ Μδησου. 16,2 ἀλλ᾽ οὐχ 

ἐγὼ δοῦλος, εὐπατρίδης δ᾽ εἰ χαί τις ἄλλος ρίὸ ἀλλ΄ οὖν ἐγὼ δοῦλος, εὐπα- 

τρίδης εἰ χαί τις ἄλλος. 16,8 οὐ τὴν χατ᾽ ἐμέ ργοὸ οὐδὲν χατ᾽ ἐμοῦ. 178,16 

ἀλλ' οὐδ᾽ ἐχ τύχης. 18,21 ἀπρόσιτος οἴχτῳ γίνεται, χρηστῷ πάϑει, δὶ ῥτὸ 

τίνεται σοίοτὶ ργϑθυθηΐ ἑνί. 81,8. 9 ὀχνῶ τε γάρ, εἰ χαί τις ἄλλος, εἶναι 

χαχῶν ἀγγελος συναλγῶ τε, δὶ οοἴογὶ γὙϑγδ8 σογγαρίθ 85 ρϑβϑὶ ϑιηΐ. 81,1 

μόνον ἐντυφέσϑω τι χκαλοχἀγαϑίας ἐμπύρευμα: ῥγὸ γοσαθ.}0 ρτορτῖθ ΡΒ ]Οπθ0 

ἐντυφέσϑω οοίοῦ! ργαθθθης ἕν τι ὑφιστάσϑω γοὶ ἕν τι ὑφεστάτω. 81,11. 18 

τῶν παρ᾽ ἡμῖν ἐγρηγορότων ῥῖὸ ἐπὶ τῶν παρεγρηγορότων. 81,28 ἀλλὰ ποῦ 

(ᾳφυοὰ οοπίθοοταὶ Μδηρθυ) ργὸ ἀλλ᾽ οὐὔ. 88,3 γήρᾳ δ᾽ ἕπεται τελευτή ῥΓῸ 

ρας δ᾽ ἐπὶ τελευτῇ. 90,12. δάάϊ! ἀχούσμασι ροϑὲ ϑεάμασι, αυ86 νοοδθυ]α 

ΒΘΠΙΡΟΙ σοηίϊῃποίβ δρυὰ ῬΠΟπθΩ ἰοραπίατ. 91,8 δάάϊ γάρ. 91,22 

ἀχηράτοις ργοὸ ἀχράτοις νοὶ] ἀχρίτοις. 92,0 εὐθυτενῶς ῥγοὸ εὐθϑυγενῶς νοὶ] 

εὐθυγενές. 99,10. 11 προσεπιδαψιλεύεσθαι ργὸ προσδαψιλεύεσϑαι. 102,10 

ἔπεισαν, ἰὰ ᾳυοά 8θηΐθηϊία Ἰοοὶ πϑοθββαγῖο ροβίυ!δί : ὑγὸ ΕἸΤΕΙΟΑΝ ρ]θτί 486 

οοάϊοοθβ εἴτε χὰν γϑὶ χἄν οχῃὶθθηΐ ἱ. 6. ΕἸΤΕΚΑΝ, ΑὉ ἤνεγχαν, βου] θοθδῖυν 

σαηὶ (ἡ ἔλεγον. 102,18 ὠνησομένους ὑτὸ ἡνωμένους, φυοὰ 60 ἴοοο δὐβυγάθιῃ 

εδί. 100,10 δαάϊξ εἰς. 107, τῶν τρόπων μεταβολῇ ῥΓὸ τῶν λοιπῶν, 

ΟΌἹ 90 θοθαίαν αυοά τηδὶθ σοπίθοογαίς οογγθοίοῦ Ηἶ τὸ λοιπόν. 109,5 

δααϊε ἔτι τὴν σήν ροϑί εἰς ὄψιν ἐλϑεῖν. 110,06 ὃ τῶν τοσούτων πατὴρ 

ἱκετῶν ἅπαάντων ῥῖὸ χαὶ τῶν, δὶ βουὶρίαγαπι ἱχετῶν νΘΓΔΤὰ 6886 ἀθιηοη- 

ΒΓΔ Ὑοτ]8 α80 ΒΟ! απ  ἱχέται γάρ ἐσμεν. 111,10 δἀα] ἐχπώματος. 

112,14 δἀάϊὲ πρώτην. 112,21 κὐαϊξ περιττεῦσαι, 818 40 Βθη θη 81 
ΡΒΠΙοΩΙς ορθτα ν0}. ΕΥ Β 



ΧΥΙΙ ΡΒΟΓΕΟΘΟΌΟΜΕΝΑ 

τ ἰδ 6886 Δρρᾶτοί. 118,10 δϑάϊὲ μή. 116,10 δἀάϊτ οἰχίαν μίαν. 

αυοά δὰ ᾿ἴθγαπι 1 ὧδ υἱέα Μοβὶβ αἰτἰποὶ, οοάϊοοιι Καὶ Ἰοηρίαβ οἰΐαπιὶ ἀΪ8- 

οθύθτο ἃ οοαϊοῖθυ5. ΒΕ δὲ βϑἰηρα]αγοιη ἰθχίῃβ ἔογηδη ὑη8 οὰπὶ οοὐΐοο Ζ 

μᾶθογο βαρτγα αἰχίτηθβ. πιθιπογία οἷὰβ Πἰδτὶ ἴῃ ΚΖ ἰγδάϊξα ποὴ Ρδγνὶ 

ϑθδεϊπηϑηάα οί, 8] χυϊάθιη 8860ρ6 οὐμὰ οοάΐϊουμῃη ΕΘῊΡ τηθπιοτῖα, αυδ 

ορίϊπηα ἀθοϊαγαη δα 68[, τηδχίπηθ οοηβθηξ εξ, αὶ οθίογὶ οοάϊοθ8 ἴα]88 γα αηὶ. 

ΠΟΠΩὉ 18. οὐΐδπὶ Ἰοοἷ8 ΚΖ 8011 νϑγθδ βογιρίογίβ σϑηυΐηα ἔγϑάθγο νἱἀθηΐαγ: 

οἵ. 119,8, 9 χαὶ ἐν οὐχ ὀλίγοις. 122.18 ἀεὶ ργὸ δή. 128,4. πρὸς ἱχέταις. 

133,3 πρότερον. 139,1 ἀὐάυπὲ γε. 148,11 σφοδρυνόμενος (οἵ. ἀξ ρίαπέ. 

δ᾽ 171 νο]. {Π 108,4.) ργτὸ σφοδρηύμενος, αἀι80 ἰοττηα γογθὶ 81}10] πυβαυδπι 

ἰορίιατ. 112,10. ἐπελαφρίζοιντο ργῸ ἐπελαφρίζοντο γ6] ἐπηλαφρίζοντο. 

114,11 τὰ μὲν σπαρέντα τελεσφορεῖται γένη, αἱ δὲ τῶν δένδρων φύσεις, πὶ 

ΡΓῸ γένη αἱ οθοίογὶ γενέσεως ργαθθοηΐ. 191,11 ἕνεχα τῶν ὅλων τὰ μέρη Ρτὸ 

ξἕνεχα τῶν ἄλλων τὰ περί. ϑβαθρίυβ γ6Ὸ γ6ὶ] οὐ ΒΕΜΑ τηθιηογίϑπι 

ΟΟΥΓΕρίδιη βθαυ θη" γ6] ργορτγία νὰ Θχθθηῖ. ἀθηΐᾳαθ ἴῃ ᾿ἰῦτο 1 

ὁ υἱέα Μοδὲδ οοάοχ Καὶ, αὐ ἴδηὴ ἀϊχὶ, ρ΄δηθ οοησγαϊξ οατὰ γῸ, πα] 18 

ἰρίτατ [δὲ ργϑί! οϑί. 

Ραχύα ἀθ τ ]αβ οοάϊοιθα5 αὐϊαηρθηάδ βιιηξ. οοάϊοὶβ Μ διυοσίοτ ἐδ5 

ἰὼ ν 18. ρα τ γομαγαμη ἤθη ἰδηΐα θϑὺ χυδηίδ ἴῃ 8118 Π|Ὀγὶβ ῬΆΙΠΟη 8. (οἴ. 

νοὶ. ΠΡ. ΧΧΧΗΙ. ΧΧΧΙΧ). ἰη ἰοχία ᾿ἰδτὶ ἀὁ Αὐὐγαΐαηιο, ἴῃ ααο οοἀϊοσυπι 

ΒΕΚ δαοιοτγ (αἴθπι ργδθναίθγθ ν᾽ αϊπιθβϑ, Μ πο ταΐπιβ ἀυδπη 41} οοάΐοθβ 

τηθιηογίδιη βοαιϊίαγ ἀδέθγϊογοιη. ἰη ἰὈτο ὧδ Ἰοβδορῆο φῬτορίὰβ δοοϑαϊ 

δὰ οοὐΐοο8 ΒΕ, ααϊδυβοῦμη ἰδ Θρτγορίαθ βογρίαταθ ἀσοαπιθηΐδ αι) 

ν τα ρ᾽οτᾶααθ παθοὶ οοιητηηΐα. οὐ οἰβάθιη Ομ ηἶηο οοηϊαποίαβ οϑὲ 

ἴῃ ᾿θτῖβ ὧδ οὐέα Μοδῖὶβ αἰϊᾳυδηΐο ρ]8 νοῦ δὰ ἰθχίατῃ ἸἰΌγῚ ἐδ ἀδοαίοσο 

οοπδιϊ θη. οὐ θαιθηθδηάυμα, υδὶ βᾶθρ86. γν6ὶ] 80108 νοὶ] δοσθάθηϊδ 

γΟΓΒΙΟΠΘ. ΑἸτηθηΐα βογρύυταηι ορτορίδπι βυρρθοαϊίαί: οὗ, 269,16 πρὸς 

ἀπάτην. ἐν πόλεσιν οὖν ῥτὸ νυϊραὶᾶ πρὸς ἀπάτην ἐν πόλεσιν. οὔ. 32171.9 

δα ἀλλὰ χαὶ. 212,1 μηχέτι ϑαυμάζωσιν, εἰ λόγια ϑεοῦ συμβέβηχεν εἶναι 

τοὺς νόμους, αδὶ νυϊραία βοτίρίατα σταν!ζον ἀθργαναίδ οδὲ μηχέτι ϑαυμάζωσι 

Νεῖλον μηδ᾽ Ξἰὲ συμβέβηχεν εἶναι ϑεοῦ τοὺς νόμους. 212,18 ὡς ἐπιτηδειότατον 

ἱεροφάντην ῥΓ1Ὸ ἱεροφαντεῖν. 214,20 ἀὐάϊτ χόσμον. 210,16 σχεδόν τι ρτὸ 

σχέδην. 210,10 ἀρχῆς ρτὸ ἠχῆς. 218,7 μητέρα, δὶ οοίθ] γν6] μορφήν 

ν8] Ἰραφήν δοβυγάθ ργδθθθηί. 219.8 ῥυέντος ργὸ φυέντος. 282,2 αὖτο- 

χρατῇ͵ ϑεήν ρΓὸ αὐτοχρατές (οι. ϑεόν). 282,2ω2 τὸ ἴσον ἀποδιδόντες ᾿ΓῸ 



ΡΕΟΓΙΕΘΟΜΈΕΈΝΑ ΧΙΧ 

τῶν ἴσων μεταδιδόντες. 284,7 δημιουργοὶ μεγάλα ἔβλαψαν ρτοὸ χαὶ δημιουργία 

μεγάλα ἔβλαψεν: οἵ, Τ᾽ ὁηάἀϊαπὰ ῥέος δολγὶξε ἄδον αἷοὸ Τογβοίασ Ῥ. 91. 

280.11 χαιρῷ σπορᾶς ρῖῸ χαὶ τὰς σπορᾶς. 281,38 ἐχϑνήσχουσι ῥτὸ ἐξησϑε- 

νήχασι. 289,10 ἀγνοῶν ργο ἀγνοεῖς. 294,9 μὴ ἀγνοείτωσαν ρτὺ μὴ 

ἀγνοούμενα ἴστωσαν. 295,0 χύνες οἰχουροί ργὸ κύνες οἴχου. 

Οοάοχ Α, ἀαθπὶ μ]θγαμηαιθ ϑϑηάθιῃ αυᾶπὶι Μ βθ4αὶ πῃθιπογὶΆπι 

ὑοηϑίδί, ἴῃ ᾿ἰθγὶ8β ἐδ Ἰοϑορῆο οἵ ὧδ υἱέα Μοϑὶβ αι τατοὸ αἀἰβογθραὲ δῷ 80 

οὐ δὰ αἰΐοβ οοάΐοθϑ ργορίῃιβ δοοθαϊξ. δὸ ἑοχίμβ ΠΡτὶ ἐδ Ιοϑορῆο χαϊάθιι 

ἰπ Α ἰτδάϊζυβ βιηρα!αγθαι ααδϑὶ Ἰἰοσαπι οὈἰίπθὶ. πτηϊέο 88 θρὶὰ8 ϑηΐπι 

οπὶ οἶα886. οοάΐουμη ΕΘΗΡ αυδιὰ οαπὶ Μ' οὐ ΒΕ οοηρταϊς, πιὰ] 8 δαΐθπι 

Ἰοοὶβ δ οπιῃΐϊθυβ ἀϊβοθάθηβ ργοργῖαϑ Παυθί ᾿θοίο 68. δὲ τπηᾶχίμηθ γΘΓθΟΓαΠι 

ΟΟἸΟσ  ΙΟΠ68. ἃ οθίθυῖβ αἀἰνθῦβαβ ὑϑγαη Οἰβογθρϑης δ |46 πὸ Ρ͵]δῃθ 

βϑρογηθηάδο βϑππηΐ, 8 αὐυϊάθπι ἰῃ ααϊθαβάδπι νοῦ βου ρίουὶβ σοηαΐπἃ 

Υἱἀθηϊοῦ 6580 ἱτδάϊία: υὐ 64.11 πρόφασιν ὡς ρῖὸ προφάσει ὡς, αυοὰ 

Ρτορίογ ἰδία τοἰοἰθηαπι οϑὲ. 66,22 εἰχῇ ρτὸ ἐχεῖ, αυοὰ 8θηβι. οδγοί. 

θ1,6 εἰσπεμφϑῆναι ρτοὸ ἐχπεμφϑῆναι. 10,19. οὐδ᾽ ἑταίρᾳ ζῆν ἔξεστιν, υδὶ 

πϑορβϑατίαῃ {Ππ4 ζῆν ἴῃ οοίογὶβ ομηἶθυ8 ἀθοϑί, 81,18 ἐπὶ δὲ τῶν ϑείων 

ἀποφϑεγμάτων χαὶ ὁσιώτατην, Οἱ ϑείων β'πο ἀιθϊο γϑοίϊ 8 880 παθϑὶ χυδπὶ 

γυϊραία βογρίαγα ὁσίων. 104,11 δὐάϊξ παριδεῖν, χφυοὰ οἴαϊἑαηΐ οθίοτϊ. 

105,10 μηδεμιᾶς ἄξια σπουδῆς ρμγὸ μηδενός. 101,18 στοῖχον ῥτῸ στίχον. 

118,18 δι᾿ ἣν ρῖτὸ δι᾽ ὧν νοὶ] διό. αἰϊᾳαοί οἰΐαπι Ἰοοἷβ οὰπιὶ ορίϊπιο οοὐΐοθ 

Καὶ ἴῃ θοηΐβ βοτρίιυτίβ οοηβοηϊ: 02,1 προάγων ρῖὸ γυϊχαία προαγωτγή. 

04.160 μή ποθ᾽. 93,19 προστάττωσιν, αἱ ΕΟῊΡ πράττωσι, τοὶϊααὶ προσ- 

τάγμασιν ριδοῦοηί, 95,2 μυρία τινῶν πονηϑέντων. ἴῃ ἰἴἰδτο 1 ἐδ υἱΐα 

Μοϑβίβ οοαϊοὶβ Α τηϑιηοσία ἴογο ϑαάθιη θϑὺ αυ8θ οοὐΐϊουη ΒΕΜ, 864 δαυὰ 

γτᾶγο ργοργία ργαθθοῖ. αἰαθθ οϑὲ ὉΌῚ Υ8] 80108 νοὶ οὔὐπὶ ἅῃηὺ Αἰΐθγουθ 

οοάϊοο (Κ, Εν, 6. Ἄοοηϊαποίυβ ᾿ϑοϊΐοηθ 888. πο! 1} δὰ ἰοχίαπι θιη θη ἀδη πὰ 

ὁοηΐοτί: οἵ, 138,20 προγυμνασία ΑΟὐ ργὸ προγύμνασμα, 184,11 προστασία 

ΡΓῸ προϑυμίᾳ. 136,13 χαυστόν ΑΙ ργὸ χαυστιχόν. 108,21 ἔστη ΑἸ ῥτὸ 

ἐστί 194,12 ὡς μηδ᾽ εἰ ργο ὡς εἰ μηδέ. ἴῃ ἰὔτο 11 ὧδ υἱέα Δίοβὶβ οἱ 

πιαχίτηθ ἴῃ ἰἶἰδγο ααὶ ναϊσο ἰθυίοσ ἰθγίϊο πιυΐο βδθρίαβ οοάθχ ἃ οοποίηϊέ 

οὔτ [δια Πα σοάϊ!οαπι ΕΟῊΡ ψυδῖὰ οαπὶ ΒΕΜ. δἴχψαθ οἷυὰβ φυοαὰθ ἰἰθτὶ 

Ἰοοΐβ Πορ}}}8. γ6] 8018 γ9ὶ οὔπὶ οοαΐϊοθ Εἰ οοηϊαποίβ σϑηυ τη 80 Ρ- 

ἴασαι βογνανυϊ: οἵ. 211,3 ἐχεῖνον. 211,11 τῶν ΑἙ ρτὸ τήν οἱ εἰ ρτὸ εἰς. 

211,12 ἤδη ΑΕ ρῖὸ ἣν δή. 219,10 δή ρμγὸ δέ. 222,1 χέδρος ΔΕ ργὸ 
ΒΞ’ 



ΧΧ ΡΒΟΓΕΘΟΜΕΝΑ 

χέδρου. 222,10 χατὰ τὰς πλευράς. 224,9 τὰ λοιπά. 228,10 ὄχημα ΑΕ 

ΡΓῸ σχῆμα. 32832.,20 μετεωριζούσης ΑΕ ρτοὸ νεωτεριζούσης. 230,5 δάάϊὲ 

αὐτόν τε. 231,1. 2 ἐπιβατιχοῦ ρτὸ ἐπιβατιχούς. 258,,ω1 διαλλαχτής ῥτῸ 

διαιτητής. 240,10 δἀάϊ ὦ ἄνθρωπε. 247,1 δι᾽ ὧν ρῥγὸ δι᾿ ἄς, 248,11 

οὐδὲ ρτὸ οὔτε. 256,11 ἐξουϑενημένοις ῥτοὸ νυἱραία ἠμελημένοις. 209,4 οἱ 

μὲν ΑΕ ργὸ οἶμαι. 205,2 δἀάϊὶ εὑρών. 205,22. 28 τοῦ χρατίστου καὶ 

δημωφελεστάτου, τῆς τάξεως ὑτὸ τῆς τοῦ χρατίστου χαὶ δημωφελεστάτου τάξεως. 

208,4. βουλευμάτων ῥτὸ βουλημάτων. 208,5 χλήρου διανομήν ΡὑΓῸ διαμονήν. 

(οαΐοο5. ΕΘΟΘῊΡ ρ]ογυπιαὰθ ᾿ΐα ΠΌΘΟΥ 86 σοηβθης αηΐ, οὐ ἀη8πὶ οἰ ββθῖὴ 

οἰποίδηΐ, εἰδὶ ααοὰ ἴῃ ἰοχίυ ᾿ἰδτὶ ἐσ Αὐγαλαηιο ΕΘ 88θρῈ ὃ ΗΡ ἀϊβοράμηϊς 

οὐ οὐπὶ οοὐϊοθ Ο σοηρστασηξ. οράϊηδο ηοΐδθ οἰδββὶβ δϑογυτα σοάϊοα τι οϑί 

ἴῃ ᾿ἰυγῖβ ἐδ υἱα Μίοβίδ, αἱ ἀιθίατμη 6880. πο ροββίξ, φαΐῃ ἰθχίυβ ΘΟΓΌΓΩ 

δαοίογ! δὲ Ρ]θγαμηα 0. 8511 οοηβίϊυθηάθβ. βοὰ ἀΌΔΠΙΥΪΒ ΘΟΏΒΘηΒι8 ἰδὶθ 

Ραΐοαί, βἰηρο ἰαπθη οοὐΐϊοθθ 8088 αὐυΐβϑαὰθ Υἱγίαϊθβ δδθθηΐ ἰζθιηαὰθ 

σΟΥΓαρ 6188. υὐ Ο᾽ 8018 ἰοχίιβ [Ογηδιη ρΘΠΌΪΠδ ΠῚ βουναν  ἢἷ8 ἸοοΪβ: 

188,4. μετεστοιχειοῦτο ῥὑτὸ ναϊραία βογίρίυγα ἀνεστοιχειοῦτο, 140,6 προγονιχῷ 

ΡΓῸ προγονιχῶν. 104,9 χαίτοι γε ἐν ταῖς αὐταῖς. 208,0 τέταται. οοάϊοοβ ΗΡ, 

φαΐ υαὐδϊοσαπαθθ ἃ ΕΘ ἀϊδβογορδηΐ ἰθοϊϊοηθπι ἀθργαναίδιη θχἢ  ΌθΓθ. ΒΟ  ϑηΐ, 

ΔΙΙααοί ἑδηθῃ Ἰοοἷ8β ἀηΐοθ νύ ῃ βογρίαγαμη ἰγαάυηΐ: 121,11 ἔνιοι διη- 

ρεύνων. 123,18 γυναίῳ τῶν ᾿Εβραϊχῶν. 130,1 «ἀάϊ Η τις δηΐο τιτρώσχειν, 

ᾳαοά οθέογὶ οἸμηθ8 οὔ ας. 136,4. αὐγήν ρτὸ αὐτήν. 228,8 ἐπιδείχνυται. 

οοῦοχ Ρ ἴῃ ᾿ἰὔτο ἐδ ἀφοαίοφο δὰ οἴαββθηι σά οὶ ἃ ρϑγίϊηθί, ποὰ δὰ Η: 

οἵ, νοὶ]. 1 ρ. ΧΥ͂Π. οοάοχ Ε ἴῃ ᾿ἴδτο 11 ὧδ υἱέα Μοβίβ βαθρὶβ, υαδὶ ἀθρτγα- 

γϑίδ οδὲ τηϑιηοῦα οοὐϊουπι ΘῊΡ, δὺ 118 ἀἰβογορδΐ δὲ ϑδάθῃ ἰγϑάϊῥ 486 οοᾶθχ 

Α, φαθιῃ ἴῃ 80 ἰἰθγὸ δά οἰδββοῖη ΕΘῊΡ ρῥγοχίπηθ δοοθάθγ αἀϊχὶ: οἵ. 209,19. 

214,4, 211,11.12. 222,1. 2. 224.10. 228,16. 230,3. 20. 232,20. 239,28. 

240,21. 341,15. 346,8. 241,19. 951,3. 901,12. 18. 200,1. 250,18. 251,20. 

259,4. 268,4. 268,1. 3. ποπημ}}}8. οἐΐαπι Ἰοοἶβ ἀηΐὰ8 οοάϊοὶβ Εὶ δυοίοτι αἴθ 

ἰοχίι8 ϑιαθηάδγὶ ροίοϑί; 206,9 ἐπὶ χαιρῶν. 201,10 ἀντεφεστιῶντες. 209,0 

ἐν γεωμετρίᾳ χαὶ διαλεχτιχῇ. 209,10 τοῦδε. 311.12 δἀὰϊὶ ἦν. 211,11 

δά ὡς. 214,14 τοῦ ϑεοῦ φύσιν ἵλεω ὑγὸ φύσιν τοῦ ϑεοῦ ἵλεω, α086 

οΟἸοοαῖΐο Ὑογθογαπ ῥγορίθσ ἢϊδία μη. ἰογγὶ πθαιϊ. 222,22. τούτοις ἰΐθηι 

γυ]ραΐαο βου ρίαυγαθ τούτῳ ῥτγορίοσ ἰδία πη ργδθίογθηἀυιη. 240,1 πρῶτος, 

ὃς. 258,10. 11 ὃ ἔλεος. 264,19 ἐξαλλάττεται (αυῃοά βαρδοίίογ οοηϊθοὶέ 

Μϑδῆρου) ῥτὸ ἐξάλλεται. 200,4 ἀττέτωυ, 266,10 ἐνεγοάφησαν. 



ΡΕΟΙΒΟΘΟΜΕΝᾺΑ ΧΧΙ 

Ργϑϑίου ΠἰΌΤῸΒ. τὐ ΘΠ ΒΟΓ ΡίΟΒ ἴῃ μοο νοϊατηΐηθ Δα οδέ νουβὶο 

Ατὐμθηΐδ, 4080 ἱπίοι αἰΐα βοτὶρία ΡΠ] οηθα οοπίϊηοὶ αἐγίαγοϊαγιηι 

ἐδγιρα '. 6. 6 Αὐγαδανιο οἵ Ἰἰθγαπη ὧδ ἰδοαίοσο. οἴ. νο]. ἴ ῥ. 1184. 

ΘΟΙΏ ΑΓΔ ΙΟΠΘ ΠῚ ΟΠ ἰοχίθ ρτᾶθοῦ ἰἸηβέα οἱ ἰθοίϊοηθθ ΥΘΥΒΙΟΠΪΒ 

ΕΟ. Οοηγθθατο ϑιηϊοαβ ΤΠ] ΘΗ ρὨββίπιθ ΘΟ πη οὔαΥ. ἴῃ αἰτοσαθ 

᾿ἰῦτο, αυᾶτανβ τὴ] τα ᾿πέρυρυθθ ν 8] τη81]6 ᾿π 6] χοῦ Ὑ6} ἰπ νουγίθηπο 

ΡΓΑΘίου τ Ἰβοσιῖ, θἸΘΓΠΙΠΊ]Π6 ἰδηθη ΥὙΘΙΓΒΙΟΠΘΠῚ ΠΟΘΙ ἸΟΓΘΙῚ ΒΡΆΘ 86. [ὉΓΓΘ 

ΤΘΙΠΊΟΥΔ ΠῚ ὉΧ ΔΡΡΑΓΑΙΙ ΟΥἾσῸ 8818 δρραγοῖ. οἰθῃηΐϊπη ὑϑυβῖο ΠΙὈτὶ ἐδ 

Αὐταλαγιο, ἈὈΪοιπη] 6. οοάϊοθ8 Ἰηΐθυ 86 ἀἰβογθρδηΐ, δά ἰθχέα πη ΟΡΕΪΠΠΟΓΌΙῚ 

οοάϊσαπι ΒΕ ρῥγοχίπηο δοοδαϊί, οἱ ᾿ϑοϊϊοπμπι δὖ [18 ἰγδα!αγυσα ῬγΟ ἢ [85 

δυοίοτιἐδίθ ἰη ογΓρΡΓΘ ΕΒ ΑΥΠΊΘΗΪ βᾶορ οοηῆτγιποίαγ. οἵ. 2,1 ὅμοιον. 2,18 

ηὐνομήϑησαν. 19,18 ἀναβλέψασα. 320,10 γεγωνοῦ. 20,16 πολλά. 21,24 

ἀφορίας. 22,21 ἐφ᾽ ἡδονήν. 25,1 ὀλίγων. 24,11 τιτρώσκει. 28,10 τύχῃ 

χαϑαρϑεῖσα. 32,16 μνημεῖον. 84,10 γαστριμαργχότατα. 36,2 χρόνου χαὶ 

βίου. 36.171 πελαγῶν. 31,8 παάϑος.ς 41.9 πρὸς πολυετίαν ἴσως. 48,11 

πράγματος. 41,14 ἐπιχυδεστέραν οὖσαν. 48,10 δύο δ᾽ οἵ νυνί. 584,10 χαιρόν. 

60,235 ἄν ἄχϑοιτο. οδὲ οἰΐδια Ἀ0] ἑοχίῃβ ἰη σοὐϊοῖθιι8 ἀθργαναίιβ ὁχ ΑΥΤ θη Δ0 

νοι Β᾽ οἷ σϑηυΐηα Πηϑπλοσῖα οιηθπαἀοίαγ: 11,20 ψυχῆς. 14,22 Ἰραμμάτων. 

15,20 τοὺς σὺν αἰσϑήσει. 41.8 προσέσθαι. 41,8 πυρὰν νήσαντας. 511} 11 6 

ΓΟΒ 80 Βαθοὶ ἴῃ ᾿ἰἴδτο ὧδ ἀδεαίοφο; υὐϊουπαιθ ϑηΐπη οοάθχ ΜΟ τη Θ᾽] ὙῸ ΠῚ 

αυδπὶ σοίογὶ οοάϊσοθ ᾿θοϊύοηθτ ῥγαθθθί, ρ]ογατη] 8. βοοίαπι Παθοϑὲ Ἰηΐο- 

σγιίδιῖβ ἰαξογργοίοιη Ατθηΐη. εἰ. 212,1. 2313,9.10. 216,15. 211,1. 

218,1. 219,8. 106. 281,4. 20. 282,2. 8. 288,4. 8, 18. 586,11. 15. 92. 
281,3. 290,2. 395,5. πος ἀθβαπὶ Ἰοοὶ ψαΐθαβ νογβίο Αὐτπθηΐθ σοΠΌΪΠΔΠὶ 

ΒΟΓΙΡ ΌΓΑΤα βογναν τ, οαπὶ οοάϊοθβ ΟἸηΠ656. ΘΟΥΓΓΟΡίΘΙαπὶ ραβδὶ βἰηΐ: οἵ. 

210,19 προυσπαντῶσα. 288,5 χαχήγορον. 289,8 ἐπεί. 293,10 προστάττεται. 

294,11 ἔχοντες. 291,2 φιληδονίαν. 291,20 χαὶ τόν. 298,21 ἁγιώτερον. 

299,10 τἀληϑὲς ἔργον. 300,11 τούτοις. 300,18 χυρίους. 801,3 ἐπιθυμεῖν. 

904,28 προχαλούμενοι. 806,11 παραχαταϑηχῶν. 806,22 ἐνδεχομένων. 

901,9 φόβῳ. 

Ἐχοογρία ῬὨϊοηθα ἴῃ Ποὺ νο]υπιΐηθ Δ δ᾽ ία δαηΐ αὰδθ6 οχίδηϊ ἴῃ 

ὁοοὐϊοῖθυβ Νοαρο! ἴδηο 1] Ο 823 (Ν), Πιδατοπίϊδηο {011 19. Πιαυτοηίϊαπο 

ΥἹ 4, νἱπάοθοπθηβὶ ἰδί. στ. 67. οοάοχ Ν, ἀθ αυὸ οἵ. νο]. 1 ρ. ΕΥΠῚ 

οὐ νοὶ, ΠῚ ῥ. 11844ᾳ., ἀπάθοϊπι Θχοθγρία οοπίϊηοί, οοο 6 ἰἶδτο ΠΠ ἐδ υἱέα 

“Μοϑὶδ τ. 201,1 ---ῦ συνόλως --- τῶν βασιλέων, 225,17 --- 226,4. εἰ μὲν ---- 

Π)86 νογβίοπρ 
Αὐπιρπία 

Γ}» ὀχ σογρεῖξ 
ἐπ οοδίεί νη κ 

{τη {5 
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χύσμῳ, 230,1---281.22 σχῆμα --- χόσμος εἶναι, 241,12---18 τὸ μεταπείϑειν 

-- ἀργαλέον εἰδώς, 3942,19.---943.Ὁ ὅτι πόνῳ --- ἐνδιαιτᾶσθαι, 249, 0---28 

εἶτα --- εὐδαιμονίας, 206,1---201,2 ὃ δὲ ποιητὴς --- ἀναγχαίαν, 269, 4---8 

ἐφ᾽ οἷς --- τὴν ἀλήϑειαν, ἐτία 6 Ἰίδτο ἐ6 ἀδοαίοφο ψ. 293.8---2960,19 παραγ- 

γέλλει ---- πεντάδι, 299. 6---801.2 τρίτον --- ἀπειπεῖν, 801,8 ---9803. 8 τελευταῖον --- 

τούτων. 5ἰοαΐ ἴῃ οθέθυϊβ ΘΧοοΥρ 8. Ν᾽ ρ΄δηθ οὰπὶ σοάΐοθ Εἰ οσοηβρίγαῖ, αἱ 

8018 πΙἢ}}} δα ἰοχίαπι οοπδυϊ θη πὶ γ6] οπιθπἀδηάατη οοηΐοταί. 6 116 1}8 

ὧδ Αδνιαλαπιο, εἰ Ἰοβορῖο, ἐδ υἱἱα Μοβὶβ ἸἰΌγο ρυίπηο οοπηρὶδίου. Ἀ1}1 

ΘΧΟΘΥΡΒ1. 

ΕἸοτ. ζ8ὰτ. ἱ. 6. δον]! ορίαμαη. Υἱρίητ αυΐϊπααθ ῬΒ ΘΒ. θη θη 8 ΓᾺ πὰ 

οοὐΐοθ ᾿υδυγοπίϊδηο ΠΕΥ̓ὦΠΠ 12. ἰγαάϊτατη, ἀθ αὰοὸ οἵ. νο]. 1 ἡ. ΕΧΤΧ, υἰθίπιο 

Ιοοῦ ϑχοογρίυτῃ ργϑοῦθὶ 6 ᾿ἶδτο 66 “γναΐπαπιο ἡ. 84,18---88,14 τὴν ὅρασιν 

ὃ ϑεὸς --- οὐχ ἐχούσης. οοάθχ 400 υδβι8 68ὲ Θχοογρίου ΠΊΘ] 10 Ὑ]8 ποΐδθ 

νἱἀοίαν [α͵886, ΟὰΠ ᾿ΘΟ ΙΟΏ68. ΘΒ ΟΙΠΠ65 ἴοστο οὐπὶ ἰθχίι οοὐϊοη ΒΕΚ 

σοηρτυδῃί, 

Οοάοχ ᾿αυτγοηξίδη8 Ὑ] 4, τηθιηγϑηβοθαβ, 5860. ΧΙ, αυὸ 

οοηἐἰποηίογ [.Χ11] οδρ᾿ τὰ ΘΧΡΟΒΙ ΠΟΙ 1 ΒΔΟΓΌΡΙΙΠῚ ρΓαθοθρίου ἢ 6 ΟΡ ΙΒ 

5ΔΟΓΙΒ οἱ ρδέγ 018 ΘΟΟΙ ΘΒ] 811015. ΟΟ]]θοΐδγατη (οἵ, Βαπάϊηϊ, Οδίδ]. οοάά. στ. 

Ὁ10]. Πναὺν. 1 ρ. 92 8644.) [0]. 18. ὀχοθγρίῃπη ὁ ῬΏΠ] Ομ ἶΒ ἀἊ υὐξα Δίοδεα ἸἰΌΤΟ 

Ρτγίσιο ργϑουοὶ ῥ. 194,22---195,10 ἐπαινέσας --- γεγενῆσθαι. 

Οοάοχ Ὑ᾽πάο ΟΠ" Θη518 δύ. στ, Θ΄. τηθιηγδηδοθιβ, 8800. ΧΗ], 

ΥἸ ΠΟΙ ββί τη βου ρίυβ, [ὁ]. ὅ6:---Ο0Γ Θχοογρία οοη ποι 6 ΡΠ ΠΟΙ 5. Ἰἰῦγο οἱ 

ἀφοαίοσο οἱ ὁχ Ἰἰθγὶβ ὅδ βρδοίαϊαβ ἰοσίφιιβ. βαὴν δυίθη ὃχ ΠἰΌΤΟ εἰέ 

εἰδεαίοσο ἀδβοτὶρία πᾶθο: 1. ρ. 369,11---210.ὉὉ Φὥλωνος ἰουδαίου: αἵ πολλαὶ 

τῶν πόλεων --- ἐχπιεζόμενοι. 2. φ. 211.,6---ἡΞ τοῦτον τὸν τρόπον -- τοῦ 

παάϑους. 3. μ. 295,5---296,10 χύνες οἴχου --- ἐν τῷ ζῳηπλαστεῖν. Θχοργρίοῦ 

Ἰηδχί 6. οὐπὶ οοάΐοθ Εἰ σοηβθηξίε, θὰ ἴρβ86. γοῦθα ἰγϑάϊία βου ρ ὉΓΙ5. Ὠΐο 

1116 ᾿πητααἰανὶ. ὀθίθγαπη ὁοάθχ ΥἹΠ]0515. ΒΟΥ ρίγ]5. βοαῖοῖ, αὐ ἀνοσιουργι- 

μάτων, χεχηβδήλευται, ἐξαπηναῖος, ἀρχαγγέλους (ργῸ ἀγελάρχους). 

ΙῺῚ οδίθπα ἴῃ Θοίαϊθυοῃ α πὶ, οὐἶπβΒ δαοίοιθη 6856 ΡΓΟΘΟΡΙΌΠῚ 

ΟΡ ἰβίδιη ἀζάθαπι ΔΥθ᾽ ἐγογ, οὐπὶ ταυϊία γαρηηδηΐα ῬΈΠΟη 5 Ομαοδέοημηι 

εἰ ϑοϊιμέϊοηι ἴὰτη οχοογρία ὁ Πἰθυῖβ ἐδ υὐἱα Μοβὶ ῬΏΠ]οἢἶβ ποτηΐηθ ἠοίδία 

Ἰοσαξα ΠΟΥΘΠῚ, 86Χ ἷπ οαΐοηδ ἴῃ ἔχοάυτη, ἰγ8 ἴῃ οαΐθηϑ ἴῃ ΝΙΠΘΙΌΒ: 

1. Ρ. 180,3---ἰ(,2) 11 τὸν ἀναιρεϑέντα Αἰγύπτιον --- ὑπανεχώρησεν. 2. τ. 14], 

θ---18 ἐχ πολλοῦ τοῦ περιόντος --- ὃρᾶν εὐμαρές. 8. ἡ. 141,17---ῶὸ ἅτε 



ΡΕΟΓΙΕΟΘΟΜΕΝᾺΑ ΧΧΠΙ 

δὴ τοῦ ϑεοῦ --- οὐχ ἐπαίδευσεν. 4. μ. 142,1. 2 δέχα ἐπάγονται --- τέλειος 

ἀριθμός. ὃ. γΡ. 141,11---2Σ0ὼ τῆς Αἰγύπτου --- διετήρουν τὴν χάλαζαν. 

θ. ρ. 153,2---154,1 μετὰ τὴν τῶν πρωτοτόχων --- ὑπερέχοντος τοῦ διχαίου. 

ἴ. νΡ. 251,4---Ἴ ἀποφαίνεται ὁ ϑεὸς --- τελεώτατον παρανόμημα. 8, ρ. 250, 

4- -Ἰ[ς3]7ΨΦ} ὡς οὐ ϑηρώμεναι --- ἀναφέρει ϑεῷ. 9. ρ. 250,1---2507.9. ὁ δὲ 

ποιητὴς τῶν ὅλων --- τῶν χαριζομένων. αυδθ Θχοογρέα 8] 10} 18 ΤΟ ΠΠ ΘΗ 

6886 ἰὍΓΘ ΘΧρΘοίδυθγβ, αυοηΐδιι οδίθηα ἰηἶπ0 5860 0}} Υ] οοπιροβίία 

᾿ἰθγοβ τηδηυβογρίοβ ΡΕΪ]οηἶβ νοίυδίδίθ ἰοῆσο βυρογαῖ. δὺ τῷ γϑγαὰ ἰθχίῃβ 

ῬΒΠΟπΘὶ τηθιμοσῖαπὶ οβίθηὰηΐ Ρ]ΘΓυ πα ι16. ορίϊηδηι: οἵ, ἱπργὶ μηδ ᾿. 141, 

19. 30 ἐσμοῦ, αἷς. πθθθ ἰϑίηθῃ πιϑρηᾶ βαηΐ Οὐ ΠΠ86, οὐπὶ ΡΘῚ ΟἸΏΠΪΆ 

ἔδγθ τηθιηοτίδτη οδπάθιῃ ΧὨ θθδηΐ αυδιὴ οὐάϊοοεβ ΕΟῊΡ, 4008 ορίϊπηδο 

ποίδθ νἹἀἸη8 6886 ἴῃ ἰγῚΒ ὧἀ6 υἱέα ΛίοδίξΒ. οοηβίαί οδίθηδιη ρογ Ὁ 5 

ΘΟὐΙοΙθιι8 6886 ὑγδαϊ δι: οἷ, 486 αἶχὶ η ὠαλνῥίολι Κ. ργοίοϑί. “ΓἈφροίοσιο ΧΥ1Π 

(1892) Ρ. 4715 384ᾳ4ᾳ. ἰρβθ ὀχοθγρία ῬἘΠ]Οηθα οὐππὶα 6 οοάΐϊοθ ργο  οραηΐοῦ 

βουϊρίο Ῥαυίβίπο συ. 129. 8860. ΧΠῚ ἀθβογρϑὶ (οἱ, Η. [θἰζτηδηη, (ἰαέθηδη 

Ρ. 31), οομία!! νοὶ ρϑββὶπ) ἰῃβροχὶ οοάϊοοβ Γιδυγθηςϊ πη ὑτ. ΝΥ. 44 

Αοαυΐδβιὶ 8860. ΧῚ (οἱ, ϑεμαὶ ἑαϊἑατὶ αἱ Πἰοὶ. εἰαϑβα. Τρ. 212), ᾽ ϑηθίῃπι 

στ. 834 884600.ὄ ΧΙ], Τατσθηβοιη ( 11 βαθο. ΧΠΠ, Βυτηθίδηυμι 84 886ς. ΧΥ͂. 

ΡΓϑϑίοῦ οοῦΐοοβ Οδίθηδηι | ἰρβίθηβθηι ἷ. 6. οαΐθηδιη. ἴῃ Θοἰαίθιισμ ἃ 

Νίοθρθοτο γάθοο Πἰρβῖδθ δῆηὸ 1712 ἴῃ Ἰυθοῖ οἀϊίαπη ἀμ θα], ν τα 

5 Πρ] ΟΤατη οοάΐοαμαι ἴῃ Δαἀποίδι!οηθ. οὐ σα ΠΟΡΙΟΧΙ. 

ΒηρΌ γοα. ἴῃ οδίθηΐβ ἰοοῦπὶ οὐἰίηθὶ οοάθχ Βαγθθγῖ 5 1 δ 

5866. ΧΙ] (οἵ, Κ᾽ ὁηἀ]δηά, ἀν ἰβέθαο ορίϑί, ν. Χ), 4] τηυ]ῖα οἱ ρυθ!οβ ΒΒ: πη ἃ 

Θχοογρίϑ τηδιουβ δι δ ἐὰ8 οχ ᾿1Ὀγ18 6 υἱέα λίοθίβ οοιίηθί. ααδο ΝΥ ομα- 

Ἰδηὰ οποίαν![. οἷ, αὰδθ δάἀποίαν! δὰ Ρ. 124,1. 106,6. 189,11. 191.14.192.10.Ψ 

900,9, 302,6. 204,6. 32. 205,11. 206,1. 210,11. 218,18. 218,12. 241,20. 

946,4. 341,6. 254.18. 356,1. δχοιηρίαν αὰο 8018 οδὲ οοιῃ Ιου ΟΡ Ϊπ86 

ποίδθ ἴμἶ886 ἀρρᾶτοί, βὶ χφυϊάθηῃ οχοογρία δου ἰδηΐαπι ποὰ ὈΒΊα 16 

ἰοχίαβ ΡὨΠοΩοὶ ΓΟγηλδιη οβίθπἀμΐ σοῃυϊηδ πὶ Π60 ΒΟ ΠῚ ΙΔ ΠῸ ΟᾺΠῚ Οἶδ588 

οοάϊσυπι οριϊηοόταα ΕΟῊΡ σομῃβρίγαπί, δου 6. Θογὰπιὶ τηθιηου86 ἤάθκ 

μαθομάα οοἱ, νογα οἰΐαι ἰπἰθγάα πλ οὐπὰ 4118 οοὐἀϊοϊθιι5. βίου] σοηΐγα 

οοὐϊουια ΕΘῊΡ δαοϊον  αίοση ἰθχίαβ σοηβι θπάπβ νἱἀοίυσ: υὐ Ρ. 196,19 

Βαγθογίηβ τοοίδπη αυ8π) ΘΧΕ ρθη οοάϊοθβ ΟΥ̓Ο οΟἸ]οοα Ομ θῃὴ ὙΘΥὈΟΓΌΤΩ 

οοηδτγιηδὲ οἷα χριτὴς ἀγαϑὸς ἐνίχα, οὰπὶ 4]1ογὰ ἐνίχα οἷα χριτὴς ἀγαθύς 

Ρτορίου σγάνϑιῃ Ὠἰίαπι Γοἰοἰθηᾶα νἱἀθαίαγ. 101,18 πολυχρηματίᾳ φυοὰ ΥῸ 
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οὐ Βαγθουϊηπς Ρτδθθοηὺ ἀρίϊαβ βίη ἀυθίο ἀϊοΐαμ ὁδί, αυϑιη φιλοχρηματίᾳ. 

δἰϊφαοί Ἰοοὶβ ἀηὰ οὐ οοὐΐϊοα Ε 8010 νθὶ ΑἸδ 5] ὴβ νϑγϑδηὶ βου ρἑυγαχη 

Βαγθθεΐμι8 γαῖ: οἵ, ν. 206,9. 11. 201,15. 309,6. 10. 211,12..11. 345,1. 

246,8. 258,1. 256,18. 251,20. 

Ε οοὐΐοο Γδαγθηϊίαπο Υ 14 8860. ΧΙ], χὰ σοπεϊπθίαν οδίθηδ ἴῃ 

Ῥβδίηο8. (οἵ, Βδηάϊηὶ, Οδίαὶ. οοαά. στ. Ὀ10]. Γδὰτγ. 1 ρ. 84 544.), Θχοογρίυται 

ῬμΠοηθυμ Οὐ Θηἀϊδηά οποίανὶ Ἐς 6 ᾿ἰἶῦτο ρυῖπιο ὧ6 υἱέα Δίοθίβ ροιἰατα 

Ρ. 118,1---Ο͵π͵Ἰ 1.10, ααοὰ «ἀ ἰοχίυπι ϑιπθηθδηδαμῃ νΥἱχ αυϊσαθδιη οοηΐογί. 

ΝΙοοίδ8β. Θρίβοορυβ ϑογγαηθβ 6 ΡΒ ]ΟἢἾΒβ παγτγαίίοηθ ἀθ ΠΧΧ ἰηΐοτ- 

ΡΓΘΕθα5. ἴῃ οαἴθηϑ 4αδπι ἴῃ ῬΑ] Π10Β σΟΠΙΡΟΒΪ ρϑιοα ΘΧοογρβιύ: οἵ, δάηοί, 

δ ρῥ. 201,0. 208,20. Ατ᾽βίθαθ ορὶβί. οά. Ῥ θη ἀϊαηπὰ ρ. 158. ἰάθτῃ. ἴῃ 

οδίθηδηι 808 ἴῃ ΕνΔΏρΘΙ πὶ [λιοὰ8 σΟηβου ρίδιη οὰπὶ 418 ὑππὶ 86Χ 

Θχοογρία 6 ῬὨΠΟΠΙΒ Ἰἰθγο ἐδ ἀδοαίοφο τροθρὶΐ, ᾳὰδθ ΔΓ θη οχ οοάϊοθ 

γαιοδηο στᾶθοο 1611 8260. ΧῚῚ ποίαν!ὑ (οἵ. νο]. Πρ. ΧΥ͂ 844.): 1. Ρ. 294, 

1---118 οἵ οὖν γονέων ἀλογοῦντες --- ἐθελήσουσιν. 2, ρ. 29ῦ,18---290,18 

τῶν γὰρ πελαργῶν --- ἐφιλοσόφησεν. 8. Ρ. 291,1 ---298,14. μέγιστον ἀδιχη- 

μάτων --- ἀνεγράφη. 4. ρΡ. 298, 10---21 δεύτερον δὲ πρόσταγμα --- σεσυ- 

ληχώς. ὅ. ρΡ. 299,6--18 τρίτον δέ ἐστι παράγγελμα --- συναυξανόμενα. 

0. ρ. 299,19---301,2. χλέπτειν τοίνυν ἀπειπὼν --- φευδῇ μαρτυρίαν ἀπειπεῖν, 

αυδ0 Θχοθγρία ΠΟ ΡΔΓΥΪ τποιηθηϊὶ βυηΐ δὲ ροπυΐηα νόθα ῬΒΙΟΠΙΒ 

γοβιϊ αθπάδ. ορίϊπηο οοὐϊοθ ΝΙοθέδηη Ὀβαπὰ 886. ν6] ἰπάρ δρρᾶγοῖ, αυοὰ 

αὐίαιο ἴθγθ συγ σοάϊοθ Μ δὲ νογβίοηθ ΑὙπιθηΐα ΟἸΠἢΪη0 οὐηβοηξ, δἰϊχυοὶ 

Ἰοοὶβ οαπὶ οοὐΐοο Εν, Ὁ] 8. νϑγὰ {γϑα], 

Ι͂ῖπὰ [Ιοδηηἷβ Παιηϑβοθηΐϊ 5'ΔΟΥΙΒ ῬΆΤΆ16}18. οἱ ἴῃ ΚΠΟΙΊΟΙΟΡῚΒ 

υ8ο. 80 οἷβ ροπάθηϊν ρᾶθποᾶ Ἰθραπίι" ὀχοθγρίδ ὁχ ἔπ ᾿ἰθνυὶ ἐδ Αὐναλαπιο 

οἱ οχ Τίῦγο ἐδ ]οβορίιο, σοταρ]υτα ὁ το 4 Ϊβ ΠΠΡΥ5. 'π πος νοϊαπηῖπθ δα 18. 

χυσά ἴῃ Ῥυΐου θὰ5. νο τ π]θ8 αἰχί πη οἱ 5818. ΘΟ ργΟ αν τη15, ΘΧΟΘΓΡ- 

[οτατη 1) ΠΠΘΠΙΟΓΙ ΔΙ 6880. ΟΡ Δ πῚ οὐ δυσίογ ἐδίθ δια τη] ΟΟΏΪΘΥΓΟ 

αὐ Ἰοοίίοπμοθ οοάϊοι πὴ τηθ] σα πὶ ΘΟ Ια ν6] σοηϊϊηθτη ἰσχίμπι 

ῬΒΙ]ΠΟπἾ5. τοβυ πθπάστη, ἤοὸ ἸΙοοὺ τοροίθιο Υἱχ ΡΒ Θβϑί. ἴῃ δ18. ἰρί των 

ΗΠ τῖβ 1) ρ]ογαπηᾳα 6. οοηβρὶγδηΐθηι ν᾽ ἀθιηυβ νοὶ οαὐὴὸ ΒΕῈΚ (δ Αδγναλιαπιο) 

ν6] οὐ ἈΕΘῊΡ (δ ]οβερίο. ὧε υἱέα Μοβὶϑ) νθὶ οαὰ Μ (δ ἀθοαίοφο). 

Ρ. 390,18. 19. ρτοὸ οοάϊοιιπι βου ρίατα χρησαμένους [}} τοοίαπι ργαθθθί χατα- 

χρησαμένους, 4886 ΨΘΓΒΙΟΠΘ ΑΥΠΊΘΪαὰ (ΟΠ Γπιδίθσ, ἀΕδΙ ]ΌΔη ΠΟ 

ποσδηδυπι δὲ ΠΟΠΠΠΠαυδη Θχοογρία ὙΠ 8 ἰηΐθοίδ 6886 πορὶορθης8 
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᾿ΙΒγαγίογαπι ογεϊβ, εἰξα!] 8 σαοαῦθ Πἰδτὶ οἷμβ ὁχ 4πὺ νογθα Θχοθγρίδ κπηὶ 

ἰηἐογάπ πὶ ἴα ]βὰβ ἰπάἀϊοαίαγ, οὐ ὧδ υὐἱα Μοϑὶ 11] ρ. 200,8 Φδωνος ἐχ τῆς 

τῶν νόμων ἀλληγορίας, μ. 210,18 τοῦ αὐτοῦ περὶ χοσμοποιίας. δὰ Παιηδϑοθηὶ 

οὐαῖςο8. ἐπ ῬγΟΪ Θροπιθηΐβ νο]υταϊηΐβ ρτίταὶ ρ. ΟΧΥ͂ 54. Θῃιχπογαίοβ ἴθ ΠΟ 

γ ἸΏ τηΐη6 δοσθβδὶέ οοάοχ Ηθγοβο γα δηθβ 10 (Π)}}}), ουΐυ5 γαριηθηίδ 

ῬΒΠοπ θα Ραρδάορα]οβ- Κογαπηθιιβ οὐϊαϊυ: οἵ. νο]. Π1 ρ. ΧΙ]. ἴῃ ἐγαριηθηΐο 

φυοὰ Π" [0]. 221ν ὀχθῖθοὶ νοῦθα ῬΉΠΟηΪ8 εό ἀδοαίοφο ὃ 41 -- 48 πορ]ορθη- 

ἐἰβϑίτηθ ἀϊβοογρία οἱ ἀθουγίαια βιηῖ. 

Αἀ βογιρίογθβ αὶ ΡΝ] ΟἢἶΒ ΟρΡΘΥ θῺ5 δὶ βαηΐ ἴῃ ἢοο νο] τη 6 δοσθαὶς 

ΕἸανὶ8 [ΟΒΘ ΡΒ π8. 40] οὐπὶ ΡἈΠοηθη πυβαυϑηὶ ποι ηδεϊτη ἰδιυιάοὶ 

(ὀχοορίο ὑηὸὺ ἰοοὺ “πὲ. Μιὰ, ΧΥ͂ΠΙΠῚ 8,1: οἵ, νο]. 1 Ρ. ΠΧΧΧΧΥ͂Σ, ἰδοῖίθ 

ΤῊ ἢ 88 βθη θη 88 οὐ ΘΧροβι 0 η68. ΘΒ ἴῃ βοὴ δα πη) οοηγογίϊς, ἰδπΠὶ 

ᾳ4ῦδθ ἀο ᾿δυάϊθυβ Ἰθρυγη]δίουβ ἨΘΌΓΔθοσα πὶ οὐ ἀθ σαι οηθ οἷ 80 8118 

ἀΐνογβα ἴῃ ρτοοθιηΐο “πέϊψεϊέαξινηι ἱμα αἴσαγίηι Θχροῦϊὶ βίηθ ἀπ ῖο ραγί πη 

ΡΒΠοΩὶ δοοθρίδ τοίογί, ἱπρυ 8. νοσθα αυδὸ δὰ ᾿ηϊ πὶ Πἰθτὶ εἷό ορίϊεῖϊο 

γπεπαὶ (νο]. ΤΡ. 1) δαάποίαγο ἀθῦθθδη ἢδθο: (8 19) ἰστέον οὖν, ὅτι πάντων 

ἐχεῖνος ἀναγχαιότατον ἡγήσατο τῷ χαὶ τὸν ἑαυτοῦ μέλλοντι βίον οἰχονομήσειν 

χαλῶς χαὶ τοῖς ἄλλοις νομοϑετεῖν ϑεοῦ πρῶτον φύσιν χατανοῆσαι χαὶ τῶν 

ἔργων τῶν ἐχείνου ϑεατὴν τῷ νῷ γενόμενον οὕτως παράδειγμα τὸ πάντων 

ἄριστον μιμεῖσθαι χαϑ᾽ ὅσον οἱόν τε χαὶ πειρᾶσϑαι χαταχολουϑεῖν.... (δ 21) 

τοῦτο δὴ παιδεῦσαι βουληϑεὶς Μωυσῆς τὸ παίδευμα τοὺς ἑαυτοῦ πολίτας τῆς 

τῶν νόμων οὐχ ἀπὸ συμβολαίων χαὶ τῶν πρὸς ἀλλήλους διχαίων ἤρξατο τοῖς 

ἄλλοις παραπλησίως, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὸν ϑεὸν χαὶ τὴν τοῦ κόσμου χατασχευὴν τὰς 

Ἱνώμας αὐτῶν ἀναγαγὼν χαὶ πείσας. ὅτι τῶν ἐπὶ γῆς ἔργων τοῦ ϑεοῦ 

χάλλιστόν ἐσμεν ἄνϑρωποι, ὅτε πρὸς τὴν εὐσέβειαν ἔσχεν ὑπαχούοντας, ῥᾳδίως 

ἤδη πεοὶ πάντων ἔπειϑεν. (δ 22) οἱ μὲν γὰρ ἄλλοι νομοϑέται τοῖς μύϑοις 

ἐξαχολουϑήσαντες τῶν ἀνθρωπίνων ἁμαρτημάτων εἰς τοὺς ϑεοὺς τῷ λόγῳ 

τὴν αἰσχύνην μετέϑεσαν χαὶ πολλὴν ὑποτίμησιν τοῖς πονηροῖς ἔδωχαν' 

(δ 38) ὁ δ᾽ ἡμέτερος νομοϑέτης ἀχραιφνῇ͵ τὴν ἀρετὴν ἔχοντα τὸν ϑεὸν ἀπο- 

φήνας φήϑη δεῖν τοὺς ἀνθρώπους ἐκείνης πειρᾶσϑαι μεταλαμβάνειν χαὶ τοὺς 

μὴ ταῦτα φρονοῦντας υηδὲ μὴν πιστεύοντας ἀπαραιτήτως ἐχύλασε. (ὃ 24) 

πρὸς ταύτην οὖν τὴν ὑπόϑεσιν ποιεῖσϑαι τὴν ἐξέτασιν τοὺς ἀναγνωσομένους 

παραχαλῶ φανεῖται Ἰὰρ σχοπουμένοις οὕτως οὐδὲν οὔτ᾽ ἄλογον αὐτοῖς οὔτε 

πρὸς τὴν μεγαλειότητα τοῦ ϑεοῦ χαὶ τὴν φιλανθρωπίαν ἀνάρμοστον" πάντα 

γὰρ τῇ τῶν ὅλων φύσει σύμφωνον ἔχει τὴν διάϑεσιν, τὰ μὲν αἰνιττομένου 

0ε ΡΒ ον 
ἀρὰ κογρίο- 

ΤῸΒ Ὁδτι 
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“--- 

τοῦ νομοϑέτου δεξιῶς, τὰ δ᾽ αλληγοροῦντος μετὰ σεμνότητος. ὅσα δ᾽ ἐξ 

εὐθείας λέγεσθαι συνέφερε, ταῦτα ῥητῶς ἐμφανίζηοντος. Βοἃ τηδχίηιο ῬΠΙ]ΟΠ 5 

᾿Ἰθτοβ ἐδ υἱέα Μοϑῖρ ἃ ΙΌΒΘρῸ Ἰἰδοΐοβ 6886 ἰοοὶ ΠΟΠΏΏΠῚΙ ἀθτηοηβέγδηϊ, 

υϊθυβ νοὶ Γὸ ἃ Μόβο ρμοβίδϑ Βι Π}  Π ΠοΥ δία 116 πᾶγγαὶ νοὶ βθη θη ϊδβ 

οἷ. οἱ ΑἸἸοσουίοδβ ΘΧΡ] σα 0.68 ΒῈΡΘΙ 16 Ὁ} 15 βαογαθ δα! θαϊ., οἴ, δἀηοίδία 

δ ρ, 128,11. 155,11. 100,4. (001 οοάϊοαμη βογρίαγα ἴῃ Βυβριοϊοηθηὶ ἃ 

Μδηροῖο νοοδία ΙΟϑΘρ ιν ἰοοο οοη ταί). 170,10. 303,14. 204,23. 9321.1. 

224,18. 228,18, 248,2 (0Ὁὶ Ιοβοριιβ ἰοσθῦ) αυδηάδπι Μοβδίοδιη ρογ μὰ ὸ 

ἃ ῬΉΙΪΟ ἰηϊογργοίαιγ). ἰοχίιβ ῬΠΠΟΩΪΒ ὁ ΙΟΒορἢ Ἰοοὶδ π] πὶ ἴδγο 

[τποΐϊ μη ΡΟΓΟΙρὶς, ααοηίδηι ἰβ ποθὴ νοῦῦδ 80 βθηϊθηξδθ ἐδηΐιπ ὨοΒέγὶ 

βου ρίογΙβΒ Δα ἢ 01. 

ΟἸΘ θη 5 ΑἸΟΧϑὴ ἀσὶ 8 ῬΒΙ]ΟΗΒ. ΠΠΌγοΒ. δ οὐέα Μίοδὶδ ὈΪΒ ΟΧΡΓΘΒ80 

ἰδυάαν!ν (οἵ, νο]. Γ Ρ. ΠΥΧΧΧΥ μα. οἵ Ἰηΐτα Ρ. 124,7. 125,0), πχυεβ Ἰοοἱδ 

ἰδοῖϊΐθ σοι ΡΠ] αν. ἱηργμβ 486. Αένοηαύμηι 110. 1 οδρ. 28 ἀθ οτίρίὶ πο 

οἱ οἀὐμπολίίοηδ Μοβὶβ οἱ ἀδ Ηρρθγαθογαμη ὁχοάο πδῦγαῖ, ἴϑγο οὔθ ΟΧ 

ΡΒΠΟΗ 8. ἰῦτο 1 ἀφ υἱέα Μοεὶβ δὰ νϑυθαπι ἐγαηβογρϑιί. οἵ. αυδὲ δἀποίδν! 

αἱ ρ. 119,4. 120,9. 121,4. 122,14. 125,0. 138,19. 153,4. 155,1. 159,1..13. 

τὰ 485. δέγογιαύμηι 110. Υ οὰρ. 6. ῥγοίογι δἰ θροτίοδβ ᾿πιθγργοί: ἢ 688 

Ρδυίϊυ τη ΒΆ ΠΟ ἐα ὈΘγη δ. }}} δὲ σϑ Ι] 086 ΒῸ 6} } 60 }}}}18 Β80 "86 ηᾶρΉ ΤΩ ΡΥ 6 ΠῚ 

ὁχ ῬΒΠ ΘΙ Ϊ5 Ότο ΠῚ δ εἴξα λίοβίβ ὀχοθγρβὶς. οἱ. κάηοί. δὰ ρ. 2921.1. 323.14. 

224,10. 18, 225,8. 227,18, 928,18, ΟἸθιηοηἐῖβ ἰοουποηΐᾶ, 486 ἀυϊάθπι 

ΡΒ] οἶδ βθη θη 45. νουῦο ἰθμπβ γοδάπηΐ, α{}Π|5βῖ τα βυηΐξ, 81 αὐϊάθιι νοὶ 

οοὐ οι ΤᾺΘ] ΟΥ̓) ΒΟ Ρ ΓΒ. οοηγπηδηΐ νοὶ] δὰ ἰθχίαμη ΘΙηΘηἀδη 1 

ΒΘ] οοηἴογυηί, οἷ, ᾿. 122,18. 133,290. 1503.Ὁ.. 235,6. 98. ΟἸοπηθη δ (οἱ 

[ΟΞ6Ρ}}1) διιοϊογ!αἴθη βθουξιβ ᾿. 128,18. αῶν βου ρδὶ ρτὸ νυϊρϑία Ἰθοίίοηο 

πῶς. ν. ΤΌ, 1 ὁοὐϊουπ) Ἰδοσηδπ) 6 (Ἰοι θη θ ΘΧ ῬΙΘΓΘ ΡΟΒΒΌΠΙαΒ, 

ΟΥῖ 6. 65. ΤΆΤ θη θη 185. ΠΠγόγατη ἢπιΐβ. νοἸ αι ΠΝ. ἴΠ ἀΒᾺ ΠῚ ΒΌ8Πὶ 

ΓοηγοΡ : οἵ, δάηοί. δὰ ᾿. 9,4, 38,10. 142. 291.1. 

Αν υβοῦϊο ἴῃ ρναοραγαίΐοηε υαησοιοα ἀπὰβ Ἰοοὰβ ΠΌΤ ἐέ 

Ρναΐα πιο Δα  ᾽ [π5. οβὲ: οἵ, δα ποῖ, αἀ μ. ὃ,1. 1,6. 

δ᾽ ἀοτ 5 Ροϊβίοῖα ἀπὰπὴ ΡΒ] Οηΐ5. Ἰοουτη ὁ ᾿ἰῦνο 1 ὧδ υἱέα Μοεῖ 

(46 νἱβίοῃθ Μ0515) ἰαυιάαν!: οἵ, ἀάηοί, δὰ ῥ. 195,3, ἀπὰπὶ ὁ ᾿ἶδτο ἐξ 

ἸοβορΊιο ταοὶῖο ΘΧβογ ρϑι ἐς: οὗ, δαποί. αὐ ρ. 98,16. 

ΙΔ η65 ᾿ὺγἀπ5. ἴῃ Πἰδγὺ δ γεθηβέδειβ ἀ08. ἰοῦ 6 ΡΒΠ]ΟΩΪΒ ἢ τὶβ 

ὁ υἱἱα Μοβῖβ (ΔΌΒΟΡρδὶὶ: οἱ, δά ποῖ, δὰ θ. 120,9, 206,1. 



ΡΕΟΙΕΘΟΜΕΝΑᾺΑ ΧΧΥΙΙ 

ἴῃ ΟΒτοηΐϊοοπ ΔΒ 8416 ὃχ ῬἈΙ]ΟηΪΒ ᾿ἰυτο 11 ὧδ υἷα Μοϑδὶβ Ἰοοιβ 

46 ἰηβεϊξα οη 6 Ῥϑβομδὶϊβ ἐγδηβιϊτ: οἱ. δἀηοί, δὰ Ρ 252,1. 

ΑἸ ὈΓΟΒ1 8 ἢ18 1 τὶ. ΡὨΠ]ΟΠΒ θη ν᾽ ἀθ 08}}8 6886. ὑγ68 ἰδηϊῃτῃ ἸΟΟΟ8 

αἰϊι}}, φαΐ Δ βϑηΐθηι88 ῬΒ]]οηἶΒ 8} υἀθγα υἱάθηίων, δὰ Ρ.10,21. 39,6. 124,7, 

το ΟΡ 8 ΒΟΡ ἰδία Θδ28 608 υἱ ἴῃ οδίθηδ 810 ἴῃ ΟΟΙΠΙΠ ΘΗ ΔΓ 8 

408 Βου!ρβὶὶ ἴῃ Οοἰδίθιο πὴ, ΦΌΟΓῸ ΠῚ ἀπῈπ σαν] βϑιπ πὴ ἰοηέθπ Ῥ Δ ΠΟ ἢ Ϊ8 

Ομαφβίϊοηοβ εἰ ϑοϊιξίοπιθε [886 Τ θη ἀ]αηὰ ἀδηηοηβέγαν! (Νίρις οπίαθοϊέε 

Ἐγασηπιθηίε Ῥλῖϊοβ Ὁ. 39 844.), Ργϑοῖθι' θὰ8 ᾿ἰΌγ8 ὧδ υἱέα Δίοθὶβ δ ϑϑί. 

80 Ργαυση αυϊάθπι ραγΐθη ργδϑί 08 ΒΌΔ6. ΘΟΠΒΟΡΙρϑΙῚ δά! Ὁ} 018. 6]8 

4086 ῬὨΪο ἐδ υἱέα Μοβίβ Ἰ10. 1 ἃ 4θ---ῶ8 Θχροβυϊν ἀθ γαῦϊοηθ, ἀα8η) 

Μοβοβ ἰῃ ἀϊβροβίτἰοηθ Πἰθτοσαα ῬΘη δίθιοϊ βθοιίβ 51: οἵ, δάποί. δὰ 

Ρ. 210,14---212.,17. ἀοϊηάθ Ἰοοθ5. ΠΟΙ Ώ]]08, 05. ἰπ. οδίθηδιη Γϑοθρίοϑ 

ν᾽ ἀθτη 8, ἢ ΘΟ θη ΑΓΒ. ἀα04 16. ΠΒΌΓρΡΑΥ] : οἵ, δά ηοί, δὰ μ᾿. 130,3, 141, 

10. 142,1. 158,2. αἰ ογθητία δυΐοηη 98 οϑί, υὐ ἴῃ οδίθην ἰρ88 γὙ Γθ8 

ῬΗΙΟπΐΒ ἐγδηβοσρίδ βἰπὶ, ἴὴ σοι] ἢ ΔΓ} Ϊ8. ἃ ῬΤΟΘΟΡΙΟ Ρ]ΘΓΆΤΏ] 8 8118 ὙΟΓΌΙΒ 

τοα ἀϊΐα ν6] δἰΐδιη δυργονῖδία ν6ὶ Δι} ] ποδία ν 6] ἴῃ αἰΐυτα ογάϊηθιη γοάδοία. 

ἀπ νΟΥῸ ΙΟΟῸΒ 4|108 π᾿ ΘΟΙΩΠ ΘΗ ΔΓ 118 Δ ΠΣ, 408. 1ὴ ὁδίθηδ νυϊραία 

[γυϑίγα αυδογίτημδ: οἵ. δα ηοί. δὰ μ᾿. 144,20, 185,14. 223,1. 224.0. 240,10. 

ἀδηΐααθ ἀπυμ ᾿ἰδυὶ δ ]οβορίο Ἰοοῦπὶ δ θα: οἵ, δάποι. δὰ ρ. 98,10. 

ΘΟΙΩ ΠΙΘ ΤΑ ]Ογα ἴῃ Οοἰαιθι τη (ν6] ροίί8 Πορίαἰθιοῆ}) ὑθχέυβ ργαθοὶ 

Ρϑγνᾷ ρᾶτϑ δέμας οαϊία οδὲ (80 Α. Μαδὶ ΟἸδββ. Αὐιοῖ, τ, ΥἹ Ξε Μίρπο Ῥαΐνο!. 

στ. τς 57,1 ρΡ. 1--360),. ἸὨΐΘΩΤΙ βθυνϑῦ βυηΐ ἴῃ οοαΐοο Μοηδοθηβὶ μν. θθ δ 

βᾶθο. ΧΙ (οἰἴπη Αὐρσυβίδπο), ὁχ 400 πη] ΐα ΝΊΟΘΡοσαβ ἴῃ οαϊ ἴοηο (αἴθηδὸ 

[ἀρβίθῃβὶβ οἱ ΥΥ̓ ὁπ ]δηα 1. 1. ργοϊυ!ογαμί. ρ]θγίβαιιθ ἰθοἷ8 νοῦ σγᾶθοδ ὃ 

εὐάϊοοθ Μοπδοθηβὶ ν6ὶ ἃ ΝΙσθρμογο νοὶ ἃ Ν᾽ δηάϊδηἀἶο ϑηοίαϊα αἰἴογγο ᾿ϊοαϊῦ: 

Ζαογαση δὶ ἐοβεϊοηΐα ἀθἤοϊαηί, νϑγβίοπθῃ) δῖ παπι ἰδυμάαγο ἤθόθβϑθ [Ὁ |. 

αὐ ἰοχίσπμη ῬΏΙ]ΟΠἾΒ σοπϑεϊ θά π τῆ Θχοθυρίδ ΘΟ ΘΙ ἐδ. ]οση, αυοδ ἰρδὰ 

νοῦθαὰ βογρίοτίβ ἰγτασυηῦ, δϑηίθιη ργάθθονο Ὁ{Π1{ἀΐθιη ἀυδηλ Θχοθγρία 

οδίθηϑο σΟηΒΘὨΔΏΘΕΠῚ δῦ; Π60 τοϊτ μα πὶ αυοά Ῥτοοορίυδβ, ὑδ᾽ομηὰθ 

Ἰοοϊϊομθβ οοὐϊοαμη ΡΒ] Οποογα μη. ἰμΐο 86. ἀἰδβογορδηῖ, δὰ οοάΐϊουπι ΘῊΡ 

ΤΠ ΠΟΥ πὶ ῬΓΟΧΙπΊΘ δοῦθάϊί. οἱ 6. στ. Ρ. 142,11 χοινήν οἱ ἑβδόμην. 

104.1 ἐθέλουσιν οἱ ἐν ἑχατέρῳ. 158,11 χαὶ εἰ δή. πορίοροπίθηι. ἰπ 

ΘΧοθγροηο Ρτγοσορίυτῃ ἀθρτγθθηάϊπηιιβ ΟΟτημηθηΐ. ἰπ ἔχοά. 31,1 (ΜΠ Ίρηο 

Ρ- 040), υνἱ ἀποβ ΡΒ] ΟΩἶ5. Ιθ0Ὸ5. π8}6 ΘοΙὨ ρος οἱ νοολθα!α ϑυσ'αστήριον 

-- βωμός) οἱ ϑυμιατήριον οΟμ ΟΝ: 



ΧΧΥΙΙῚ 

ΡΏΠΠῸ ὧδ υἷα Μοϑὶβ ΠῚ ὃ 94, 

χιβωτός, λυχνία, τράπεζα, ϑυμιατήριον, 

βωμός. 

ἐν ὑπαίϑρῳ, τῶν εἰσόδων τῆς σχηνῆς 

ὃ μὲν οὖν βωμὸς ἱδρύετο 

ἀντιχρύ, ἀφεστὼς τοσοῦτον ὅσην ἱχανὸν 

λειτουργοῖς εἶναι διάστημα πρὸς τὰς 

χαϑ᾽ ἐχάστην ἡμέραν ἐπιτελουμένας 

ϑυσίας. ὃ 101] ἐν δὲ τῷ μεϑορίῳ 

τῶν τεσσάρων χαὶ πέντε χιόνων. ὅπερ 

ἐστὶ χυρίως εἰπεῖν πρόναον εἰργόμενον 

δυσὶν ὑφάσμασι, τῷ μὲν ἔνδον ὃ 

χαλεῖται χαταπέτασμα, τῷ δ᾽ ἐχτὸς 

ὃ προσαγορεύεται χάλυμμα, τὰ λοιπὰ 

τρία σχεύη τῶν προειρημένων ἱδρύετο" 

μέσον μὲν τὸ ϑυμιατήριον,... (102) 

τὴν δὲ λυχνίαν ἐν τοῖς νοτίοις... 

(104) ἢ ὃδὲ τράπεζα τίϑεται πρὸς 

τοῖς βορείοις... 

ΡΒΟΦΕΘΟΜΕΝΑ 

Ῥτγουορίυβ ϑυσιαστήριον δέ, φασί, 

χαλεῖ τὸν ἐν ὑπαίϑρῳ βωμόν, τῶν 

εἰσόδων τῆς σχηνῆς ἄντιχρυς, ἄφε- 

στῶτα τοσοῦτον ὅσον ἱχανὸν λειτουρ- 

Ἰοῖς εἶναι διάστημα πρὸς τὰς χαϑ᾽ 

ἑχάστην ἡμέραν ἐπιτελουμένας ϑυσίας. 

ἣν δὲ ἐν μεϑορίῳ τῶν δ΄ χαὶ ε΄ χιόνων, 

περὶ ὧν ἐρεῖ, ὅπερ ἐστὶν εἰπεῖν χυρίως 

πρόναην εἰργόμενον δυσὶν ὑφάσμασι, 

τῷ μὲν ἔνδον, ὃ χαλεῖται χαταπέτασμα, 

τῷ δὲ ἐχτός, ὃ προσαγορεύεται χάλυμ- 

μα, ἔνϑα ἣν καὶ τὸ ϑυσιαστήριον (Ἰοᾳ. 

ϑυμιατήριον) χαὶ ἢ λυχνία χαὶ ἢ τρά- 

πεζα. 

ἤδθο Βαοίθηυβ ἀἐθ Εἰ γῖβ τυ ΒΓ Ρ 8 οὐ οὀχοθγρὶὶβ δὰ ἰθχίθτη 

οΟηβε θη ἀπ ἴῃ υϑιι νΟσδ 8. 

οὐ |8. ρᾶιιοα Ργδοιη  ἔδτη. 

ὉῈ ΑΒΕΛΗΛΜΟ. 

γοβίδξ υἱ βίηρα δ ̓ἰ γὶβ 'π 00 γΟΪ αΠλΪπ0 

οοὔϊοοα ΒΕΚΟΕΌΜΑΗΡ. δοοράϊε νουβῖο ἀστηθοϊϑ. 

ἰἰα} 8 πὶ ὁοὐϊοῖθα8. ὑγδάιἑον βίος σοφοῦ τοῦ χατὰ διδασχαλίαν τελειωϑέντος 

ἢ νόμων ἀγράφων, 2. ἐστι περὶ ᾿Αβραάμ, ἂδὖ Ευβοῦϊο Η]βι. οςο]. ἢ 18,4 

{περ βίου σοφοῦ τοῦ χατὰ διχαιηοσύνην (Ἰοζ. διδασχαλίαν) τελειωϑέντος ἢ 

νόμων ἀγράφων. ροβὲ νόμων ἀγράφων |1δτὶ πυϊηογ πὶ τὸ πρῶτον δαάϊάϊ, 

4π6 πὶ ἰηΐογοϊ ἴδ νοὶ] αὖ ΒΌρΟΥν ΔΟΔΠΘΏ ΟΠ 881 Π) 6886. σΟηΒΘὨ ΔΠΘΌΠῚ 

γἀρίαγ, οὐτὴ βϑοιηάαγὶαβ {{]ὰ8 (περὶ) νόμων ἀγράφων ροδὲ ἰη ογ πὶ 

᾿ΠΙθγόγυτι εἷε ἰδααοο οἱ αἷδ Ἰαοοῦο ἴῃ ποὸ ᾿ἰΌτο ἰδηϊαϊηπιοάο βογνυϑίιβ οββθί. 

ἴῃ ϑὅ'δοῦὶβ ῬΑ 0115. ὀχοθγρίδ ὁχ ἤοὸ ᾿ἰθγο Ὀγον το Γ δυάδα ν ἐχ τοῦ περὶ 

βίου σοφοῦ: οἷ, κάποί. δὰ ρ. 89,13. 14, οοάϊοοβ ρ᾽ογιηᾳαθ ἴῃ ἀθ88 Ρᾶγίθδ 

αἰδοοάπηΐ ἴα, υὐἱ ΒΕ (απ νϑυβίομθ Ατιηθῃΐδ) τ ] ογθπα, οοίοσὶ ἀθίθγ ΟΓΘ ΠῚ 

Ραββίπι ΟΕ 5βἰπρυθαγοβ ργαθθθηῦ ἸΘοιΟηθ8. οἱ 

ΜδηροΥ οὰπὶ ΡΥ. οοὐΐσθπι [{ποο] ἰθπβο () 

οδίοηάδηϊ ἸΠΘΙΠΟΓΙ ΘΠ: 

Ρ᾽ογάβαθθ οΟΥΓρίδϑ, 



᾿ ΡΚΟΨΨΕΘΟΜΕΝΑᾺΑ ΧΧΙ͂Χ 

δἰ θοτοί, γυ]ρδίϑιι βογιρίθγαη ἰοοΐβ φαϊθυβάδπι Θιθπάδγθ ροίαϊξ. πδαὰθ 

ἰδίηθῃ αυ8 ογαΐ ἴπ ὑγαοίδηαἰβ [1 γῖβ πηδη πβογΙ ρεἰ8 ἰπουτία ρ᾽δηθ οορίϑῃ 

Ὀοπᾶγαπη ᾿θοϊοπαπι Θχ ϑβιί. πιαϊΐο ρ] υγο8 θη θη ἀδίϊοπθθ Υ6] ᾿θούϊο 68 

γΘΓΌΙΩ δἰ ηρσθη θ8 θα ἀθη) οὐτὰ 6 οοὐϊοίδυ8 ΒΕ οἰ σαὶ ὕατα ὁ οοάϊοο Καὶ, 4αθ πὴ 

ΡΓπηβ ἴῃ ἀϑὰπὶ νοοανὶ. ---- ροβὲ ᾿ἰθγαη δ Αὐγαλανιο ἰπίθγίθσιιπὶ νἱΐδθ 

Ρδ γ Αγ Βδγὰπη ἰβαδοὶ οἱ [δοοῦὶ, αᾶ8 ἃ 86 σοηβοιρίαβ θ586 ῬΆΪ]Ο ἰθβίδίαγ 

1ρ86 ἰηϊίῖο Πἰδτὶ ὧδ ]οϑορῖο, ἀαθιὰ φυδγίαπι ᾿ἰΌγα πη ἀθ Υ1Ὁ18 ρδ γ ΔΓ ΟΠ Γα πὶ 

[αἶββο ἀἰοῖϊς: ... τρεῖς δὲ χαὶ σοφῶν οἱ πρεσβύτατοι χατὰ Μωυσῆν ἐπώνυμοι 

τούτων: ὧν τοὺς βίους ἀναγεγραφώς, τόν τε ἐκ διδασχαλίας χαὶ τὸν 

αὐτομαϑῇ χαὶ τὸν ἀσχητιχόν, τέταρτον χατὰ τὸ ἑξῆς ἀναγράψω τὸν πολιτιχόν. 

ΠΟῚ ἰδπὶ βυρθογογαηὶ δοίδίο ΕΌΒΘΟΪ,, αυρρθ 4υὶ θ85 ἱρῃοτγοί. 

ὈΕ ΤΟΘΕΡΗΟ. εοὐϊοοα ΒΕΚΜΟΥΟΛΕΘΗΡ. εἰξαϊαπι οοάΐοθ5 θα θοαὶ 

βίος πολιτιχοῦ (ν96] πολιτιχὸς) ὅπερ ἐστὶ περὶ ἰωσήφ. δὸ Ευβοῦϊο Ηϊδὲ. δοοὶ, ΠῚ 

18,6 ὑτον θυ ἰδυδδίυν ὁ πολιτιχός, ἴῃ ϑ'δογβ γα} 16 115, αὉΪ ἄσο ἰδηδαπι 

θΧχοογρίᾶ οχ δοὺ ᾿ἰἴδτο τϑοθρίδ ϑιηΐ, δἰζογαμη ἰδυάδίυγ ἐχ τοῦ εἰς τὸν 

Ἰωσήφ: οἵ. δΔάηοί. δὰ Ρ. 79,2. οοάϊοιπι τηθ ποτὶ 6 ἴγθβ ἴθγθ ραγίθβ ἀἰβοθγπὶ 

Ροββδαηΐ: 1. ΒΕΚΜ. 2. ΟΥ̓́Θ. 8. ΑΕΘΗΡ. αυτά πὰ] ὰ8 ααϊάθπα 

δαοίοτ (88 ομληἶπο πορίοσθηάδ οί, 56 ργαθνυα]θὲ πιθαιοτῖα οοάΐοαπι ΑΕΘΗΡ, 

ΒΞ] ΠΡΌΪΔΓΘΙΩ Ὑ61Ὸ ἰοσυπὶ ὑπ] ΘγΘ ΠΘΌΘθ86. δύ ἴῃ οἶαβθθ ΒΕΚΜ οοἀϊοὶ Καὶ, 

ἴῃ οἶδββ6 ΑΕΘΗΡ οοὐϊοὶ ἃ, φαογαπι τηϑηιοσῖδθ ργδοβία πε αυδηΐα 811 ἴῃ 

ἰὸς ἶθγο ϑαργα ἀθιηοηβίγανί πηιβ Ρ. ΧΥΓ8ᾳ. ΧΙΧ, 

[λθταπι ἀε ]οβορίιο βθουπάμππι σοὨΒ ᾽πὶ βου ρίουῖβ βέαθίμη  βθαυὶ 

ἀοθοῦθαὶ ᾿ἰθον δ ἀδοαίοφο: οἵ. Εἰὐυξοίϊεησ ει. ΟἸνοποὶ. ἃ. Βελνίζέοτι Ῥλέϊος 

(ΡΒ110]. ϑαρρὶ. Υ11) Ρ. 409 8ᾳ. 864 φυοῃΐδιη πο Ϊ8 ρΡΓΟροβ ἐπὶ οβὺ, ααδίθπιβ 

ἤουὶ ροίΐοβὲ, ογάϊηθιη ΠἰΙθγόγατα ἃ Μδηροῖο ἰηβυϊ αὐαπι γϑίϊθγθ, πέρ ἀ08 

Ηθγοβ {108 ὁυτη Μδηροῖο ᾿ἰθτοβ εἶδ υἱέα Λίοϑία ᾿μ οἰ θοϊ πλυ8. 

ὈΕ ΥΙΤΑ ΜΟΒΙΒ ΠΙΒΕΕΒ 1. οοάϊοοβ ΒΕΜΑ ΚΖΟΥΟΒΘΗΡ. εἰϊαϊυπι 

ἴῃ οοἀϊοῖθαβ ἐγαάίέαμι περὶ τοῦ βίου Μωυσέως (λόγος πρῶτος) οοπῆγπιαί 

ΟἸθηθη5 ΑἸθχαηάσίηυβ ϑίγομι. 1 28 υ. 413 Ῥι .. ἡ φησι Φῦων ἐν τῷ 

Μωυσέως βίῳ. Θδυπάθπι ἐοβίδίαν ΙΟΔΏΠ 68 [) ΔΙ ἈΒΟΘΠῸΒ ἴῃ βδοσῖβ ΡΆγΆ}} 6} 18, 

ὉΔῚ τὰ] ἱταρτηθπία ἰδιἀδπίως Φίλωνος ἐχ τοῦ περὶ Μωυσέως βίου: 

οἵ, δάποί. δὰ μ. 124,6. 128,3. 138,14. 184,12, 140,12, 158,18. 110,1. 

181,18. 188,0. ἴῃ ΕΌΒΘΌΙΪ ἰδθ.}8 ᾿ἰθγογατ ΡΠ] οηθοόγατα (Ηἰβι. θοο]. Π 18) 

τὶ ὧδ υἱᾳ. Μοϑὶδ ποθὴ ΘΟτη θη υγ ἰογίδβϑθ οα ρα ᾿ἸΟΓΑΓΙΟΣΌ ΠΣ ΟΠ ἾΒ8ὶ. 

τοι ουὶβ οοὐϊοῦτϊη ἴῃ υϑίϊαο 0188865 αἰνιἀϊίυγ; 1. ΒΕΜΑ, 2. ΚΖ. 8. ΟΥ̓Ο. 



ΧΧΧ ΡΕΟΓΕΘΟΜΕΝΑ ᾿ 

4. ΕΟῊΡ. ἰοχίυβ οοἀΐουπι Κὰ τηαχίτηθ οὐ ἰσχία οΪ48815 ΒΕΜΑ οορηδίυκ 

οϑί, 804. τι ϊεβ Ἰοοΐβ δΔῸ δὺ αἰβοθαϊέ οἱ οἴδββου ΕΟῊΡ αἰϊηρίί, ἰΙοηρθ 

ορίϊπιδπαι αΐὰ8 Εἰσὶ πιθπηοτίδπη οἰ βϑίὶβ ΘῊΡ βογνανὶϊ, αυδὸ ἰπβΌΡΘΓ 

[ΒΟ ΟΠ 118. ΘΧσογρίογαιη. ἀρ βογὶρίοτοθ οἱ ἴῃὰ οδίθηϊβ ἰγδα ϊογα πὶ 58609 

οοηγπιαίαγ. το οἷβ Ε νοίαβία πιδηι8 [ο]. 19. ᾿ποὶρὶς ἃ νϑγἷ8 ξένας οὖν 

εὐεργεσίας ἐχαινηοτόμει ἃ 199. ρ. 168,1. δὰ ἀδθ ργαθυθάπηϊ [0]. 3---14 ἃ 

Ιδοοῦο ᾽αββογίηο βαρ θα βπΐ χ οαϊέῖοπθ ργίποῖρθ: οἵ, νοὶ]. 1 ᾿. ΧΧΥ͂. 

ϑαίμνα Κϊαάνίπα (Υ̓ τα 18]. 1896) Ρ. 110 34ᾳ4ᾳ. ἴῃ ργίογθ ἰρίίαγ ραγῖθ υΐϊα5 

Ἰθγὶ παϑ! οὐθπὶ πιθιηοῦδπὶ οἰοίαηΐ ὑγο8 οοά]οο58 ΘῊΡ, 

ΠΕ ΤΑ ΜΟΒΙΒ ΠΙΒΕᾺ ΤΠ]. οοάϊοοα ΒΕΜΥΟΚΑΒΘΟΉΡ. ορογὶβ ἐδ 

νἱέα Δίοθια ἴτοὰ Ἰῦγοβ. αἰδέϊησαιηΐ οὐάϊοθβ οἵ δα το ηθ8. ΟἸπ68:; ΠΘΙῚΡΘ 

᾿θγαμπι 1 ἴῃ ἀμο5. Ἰίῦγοβ (δ 1-- Θ᾽ οἱ καὶ 66-- 392) ἀἰδοίββαπι ργαθυθηί. 

οααϊάοιη Εἰ0γ}8 βθομάο οἱ ἰογίϊο ἰπ ἀπαπὶ οοβοῦβ ἀἰν βίοπθιη σθηαϊηδπὶ 

γθϑϊξαϊ. οἰθηΐϊπὶ ἀπ 08 ὧδ υἷα Μίοβι5 ᾿ΙΌΓΟΒ ἃ 86. σοπβογὶρίοβ 6886. ἴρ80 

ῬΆΠΟ ἐρϑίδίαν δ λιωπαηίίαίο ΠῚ τ. 383,11 Μδηῃρ. τὰ μὲν οὖν ἐχ πρώτης 

ἡλιχίας ἄχρι γήρως... πεπραγμένα αὐτῷ δεδήλωται πρότερον ἐν δυσὶ συν- 

τάξεσιν, ἃς ἀνέγραψα περὶ τοῦ βίου Μωυσέως. υδἱ ἀπὺ5 ὁοάοθχ ( ἐν τρισὶ 

συντάξεσιν ρῥταοῦοι, ἀαθηι ἰπἰατα Μϑηρσον βοουϊυβ οβί. οἵ, Τ᾽ ὁπ ]δηὰ 

Ηδγδο νο]. ΧΧΧΙ ρ. 440. ἀοίηδο ἀμ ἴαἶ88θ συντάξεις ὁ υἱία Μοϑβίδ 

οἰισθί 6 ὙϑγὈΪβ αυϊθὺβ ἰἶἰθοῦ ΠῚ ἰηοὶρὶῦ: ἢ μὲν προτέρα σύνταξίς ἐστι περὶ 

Ἱενέσεως τῆς Μωυσέως χαὶ τροφῆς, ἔτι δὲ παιδείας καὶ ἀρχῆς, ... ἣν δὲ 

νυνὶ συντάττομεν, περὶ τῶν ἑπομένων χαὶ ἀχολούϑων. ἴῃ αἰΐθτα δαΐθηι 

συντάξει ἰγ68 ρᾶτίο8 (δθὰ νἱγία 98. δ 0518) 86 ἐγδοίδτγθ γυ6}}6 ῬΏΙο ἀϊοὶς 8 2: ἢ 

μὲν πραγματεύεται περὶ νομοϑεσίαν, ἢ δὲ περὶ ἀρχιερωσύνην, ἢ δὲ τελευταία 

περὶ προφητείαν. Ὧοὸ ῥτγίτηθ βΡϑγίθ δΌβοϊ αἵδ᾽ βίη ἤδησ οἱ διρυιηθηίαπι 

Ἰἰδτὶ Τ ὁο ργθθηάθηβ δὰ ἀρχιερωσύνην ἐνδηβὶς ἢἰβ γοτθὶβ ὃ 60: δύο μὲν 

ἤδη μέρη τοῦ βίου Μωυσέως διεξεληλύϑαμεν, τό τε περὶ βασιλείας χαὶ νομο- 

ϑετιχῆς" τρίτον δὲ προσαποδοτέον τὸ περὶ ἱερωσύνης, ἀθηΐα! δὰ προφητείαν 

ἷβ νου θὶβ ὃ 181: ος διξιλεγμένος περὶ τῶν πρώτων τριῶν χαὶ ἐπιδεδειχὼς 

Μωυσῆν ἄριστον βασιλέα χαὶ νομοϑέτην χαὶ ἀρχιερέα τὸ τελευταῖον ἔρχομαι 

δηλώσων, ὅτι χαὶ προφήτης γέγονε δοχιμώτατος, δοοράϊξ ἰθβεϊ οἶα πὶ 

ταν ἰϑαϊ πη πη οαΐθηδο Βαγθογίηὶ ΤΥ Ὅθ, ἴῃ αὐ Π0ὴ πιο Θχοθγρίθ ὃχ 

ἰαϊτῖο Πἰυτὶ ΠῚ (οἵ, αὐποῖ, δὰ ρ. 200,9. 202,6) 504 οἰΐδυ. ὁ ᾿ἰἰῦτο ΠΠ αυὶ 

νυἶρο [ογίον ροιϊτα ἐχ τοῦ περὶ τοῦ Μωυσέως βίου λόγου ὄευ τέρου ἰαυἀδηίαγ: 

οὗ, δάἀηοῖ. «4 ρ. 241.20. 354,18: δὲ ὀχοογρίαιη. ΠΠὰἀ χυοὰ 4 ὃ θΌ υβαᾳι6 



ῬΒΟΙΕΟΟΜΕΈΝΑ ΧΧΧΙ 

δὲ 8. 71 ροτγίϊηοὶ (οἵ, δάποί. δά. ᾿. 318,12) 1. 6. ᾿Πηθτὰ Πἰδτὶ ΠῚ οἱ ρατγίθιῃ 

᾿δτὶ ΠΠ χαυὶ νυϊρο ἰδγαηίαγ σομηργθῃοπαϊ,, ἰοΐαπι ἀρθγίθ ἰδ υϑη) 6Χ 

ἀη0 ἰἴδγο ΠΠ ροιϊταπη πἰρηϊ βοαίαγ. νιάἀθηϊαν ἀαΐθῃ νοῦ 14 ὃ θ0 δύο 

μὲν ἤδη μέρη χτὰ. 80 δυοίοτο διομοίγρὶ οοάϊσιαπι πιά ]6 ἰη 6] Θοΐδ δηβϑιη 

ἀφαϊββο δά Πθγατι ΠῚ ἀἰβοοιηάα μη οὐ πόνὰπὶ Πἰθγατη 60 ἰοοο ἱποϊρίθπάαπι. 

εἰτα}} φασααθ βρθοία 68 ἱηνϑοίὶ δα πὲ οὐ ἰθ σοάϊοϊθυ8 φαϊθυβάδπ) ἐγ ϊεϊ περὶ 

νηομοϑετιχῆς (10. Π) οἱ περὶ ἱερωσύνης ([10. 1Π1}, σαπη ρἱογίᾳθ ὁοάϊοθβ 

Οζα]ο5. ὀχ θοδηΐ περὶ τοῦ βίου Μωυσέως λόγος δεύτερος οἱ περὶ τοῦ βίου 

Μωυσέως λόγος τρίτος. οδίθγαπ) ἰπέογ ἃ ΟὉ οἱ ὃ 06 Ἰασυπδιη βἰα θη 8πὶ 

Θ588 οορηονὶζ Μαββορίθδα (1,6 οἰαββοηιοπξ ὧδ8 οεμυνε5 6 Ἐλίον Ρ. 41). πϑηιὶ 

οὕτ ᾧ 40 ᾿εργὶβ Μοϑαίοδθ 5ῖνο Ῥϑηϊαϊθυομϊ ἀπᾶβ ραγίοβ ἀϊβύϊηρα θη 88 6858 

ΡΒ ο ἀϊχοῦῖί, ἀηδαι ἢ ἰβέοτ πὶ αἰΐογαμι ἰοσαίθιη ἃ ργαθοθρία θὲ ἰῃξου- 

αἰοία οοπιϊηθδηΐαγ, οἱ ἀθ υὐγαααθ ἀθίποθρϑ 860 θχροβίψαγαπι ΡΟ] ] οἰ τι. 511, 

Ρδιβ ᾳυϊάθιι ιἰϑέοτιοδ δδ 41---ΟὉ ἐγδοίδίατ, ἀδβιἀθγαΐαγ δαΐθπι Θχροβὶἐῖο 

αἰΐογα ἀθ ργαθυθρίϊβ οὐ Ἰηΐθγάϊοιϊβ; ᾳυδθ, ροβίᾳ!δπη ὁΧ ὑπὸ ἰἴθτο ἄσο 

[δοῖ] βαπὶ ᾿δγὶ, 80 ἤηθιὰ ρῥυογὶβ νυἱἀθίων ἰηϊθγο ἶθθο, οἵ, δ ει, {ι. 

ΟἈτοποὶ. ἀ. δολγίγίοι Ῥλάϊοα ᾿. 415 84. --- οοάϊσοθ ἴῃ {γ68 ρᾶγίοβ ἀϊβοθάπηι: 

:. ΒΕΜ. 2. ΟΚ. 3. ΔΕΘΗΡ. τποϊϊογοπι ἰθχύμῃβ [οὐ πιᾶπι ἴῃ ὉΠ ΥΘΓΒΕ ΠῚ 

οχιἰ δου (ΑΕΟΘῊΡ, οθίοτγὶ ἀδίθυϊοσθηιμ. ἴῃ οοάϊοθ Καὶ ἰβ ἰθΘΥ πο ὁχ θοάθηι 

ΘΧθιηρίο αυὸ οθίοτὶ ἀδβοῦρίιβ οϑὲ, βορὰ ἃ πιϑιηογὶδ οοαϊοὶθ Υ ΟἸπμηΐπο 

Ρουθ. οοάθχ ἃ ἴῃ ργίογο ρᾶγίο (8 1---6Ὁ) υὧὐ ἴῃ Ἰἰῦτο  ἴδγθ σοηβϑηίὶ 

σατῃ οἶα586 ΒΕΜ, ἴῃ ροβίουγϊογο (δ θ6 844.) τπυ]ῖο βαθρίαβ οὰτὰ οἶδ586 ΕΘΗΡ, 

αὐ μ]ογυηαθ Ἰθοῖῖο οοάϊουα ΒΕΜΥΟΚ ορροβίία 811 Ἰϑοίϊϊοηϊ οοἀϊοαηι 

ΛἈΕΘΗΡ; μδυά γᾶτὸ οοάΐοθβα Α οἱ Ε ν] δοῃυποιϊ γὙ6} 501} σθηυϊηδπὶ 

Βογρίαγαπη ἰγϑαηΐ. 

ὈῈ ὈΕΟΛΑΤΙΙΟΘΟ. οοάϊοοβ ΜΑΡΕΘΗ. δοοθάϊὶ νϑυβῖο Αὐπιθηΐα. {ἐξα 

ἸΌτῚ β Ὀβουρίοηθπι οοαϊοὶβ ἃ βϑοαξιβ τροϑιϊαὶ περὶ τῶν δέχα λόγων οἵ 

χεφάλαια νόμων εἰσίν ρτὸ νυϊσαίο οοἀΐοαπι ΕῊ οἱ οαἀϊοηαπὶ περὶ τῶν 

δέχα λογίων ἃ χεφάλαια νόμων εἰσίν. οοἶοχ Μ ργαθθοὶ περὶ νόμων ἰδέας 

(οἵ. 81... τῶν ἀναγραφέντων νόμων τὰς ἰδέας ἀχριβώσω), οοάϊοοθ ΑΡ εἰς 

τὴν δεχάλογον Μωσέως : 5᾽ 1} }ΠΠ{6γ Το η 65 Πα πιδβοόθηιβ ἴῃ ϑ'δονῖ8 ΡΥ} 6}}8 

Ἰδυάδὶ Φίλωνος ἐκ τοῦ εἰς τὸν (γ61 τὴν) δεχάλογον: οἵ, δάηοί δὰ μῥ. 280,20. 

281,22. 290,8, 18. 15. 299,11. 300,1. Ευβοθὶαβ Ηἰβι. θοο]. 1 18,0 Ὀγθνὶίον 

ΙἸαυδαὶ πεοὶ τῶν δέχα λογίων. τηθ] ογθ ἀυδΔ ΠῚ οδίθγὶ οὐ ΐοθβ ΤΘΙΠΟΓΙ ἃ ΠῚ 

οὁὐάθχ Μ ρῥγϑθ 86 ἰθγῖ, αἱ, ψαϑίηνβ τὰ} {18 ν 1018. ᾿αἴθοῖαβ. κἰτ, 886 ββίπιθ 



ΧΧΧΙΤΙ ΡΒΟΙΕΘΟΌΜΕΝΑ 

ἰϑτήθῃ Υ6] οὕτη γΘΥΒίοη6 ΑΥΤΉΘηἾ8 σοπἰ αποίῃβ ν6] 8018 σϑπυΐηδηι ΒΟΥ ΡαΓΘΠῚ 

Βυρροαϊίαν!. αυορα δὰ οθίθτοβ οὐάϊοθβ δἰἐϊποί, δαπάθπι τ θπι τ πὶ 

βοαυπηΐαν ἊΡ οὐ ΕΟῊ. οοαϊοθθ ΑΡ 5011 ἑοχίύαπι σϑηυϊηατη γᾶτο βογγαγαηΐ: 

οἵ, 211,21 ἐν. 290,15 οἶδα γὰρ οἶδα. 3291.22 ἡμέραις. 308,16 ἐνομο- 

ϑετεῖτο. β8θρί.5 οοάϊοὶ Εἰ νϑγϑπῃ βου ρίαγαιη ἀθθθιμμβ: οἵ. 211,11 ἑνί, ὅτε. 

200,5 τι. 291,10 τὴν χοσμοποιίαν. 292,19 τῆς ἀμερίστου. 298,8 ὑποι- 

χουρημένων. 298,10 ἄνϑρωπον. 303,19 ἀργαλεωτάτας. 304.14 ἀνθρώπῳ. --- 

Ἰοᾶηπθ85 ΟΠ ἰϑίορῃόσβοη Αμρὶθ ἴῃ ἤπθ γϑυβί οἶδ 8086 ἰαἰΐηδ ααδίξαου 

᾿θγόγαπι ΡΒ ΠΟηθογαπι (οἷ. νο]. Γ ρ. ΧΧ Χ) σαπὶ νατίδβ ᾿θοϊοηθ8 6 οοάϊοὶ 08 

δποίδίαϑ ἴὰπὶ οΟπθοΐιΓα8 αυϑϑάδπι ργού ξ, ααδγατη ἐγθϑ ἀἰση88 Θχὶβυϊ πηδνὶ 

αυδθ ἴῃ ἰθχίυπι τοοϊρογθηΐωγ: Ρ. 381,12 μυϑογράφοι. 292,8 ἑξαήμερον. 

294.19 ἀνθρώπους. 

56ΓῸ ΠῊΪΏ1 πυπέϊαβ Δ] ]ὐ8 οβί, ἴῃ Ὁ] οὐμθοα Υ' αἰϊοαηα μδ] μ ρβϑϑίαμη 

οχίαγθ, 400 ΟΠ) Αἰϊὰ βουρία ΡΉΣΟἢ 8 ΘΟὨ πθηἑαγΓ ἕαπὶ Ποῦ ὧδ ἀδοαίορο; 

ἐδ φὰὸ [υϑὶαβ 8] ἴο ἰοοῦ αἰββοσθηάπ πὴ οὐϊί. 

ΒΟΥ θΘΌΔΙη Ὑγϑ ϊβ᾽ανίδο 

τ. Μαγίϊο ἃ. ΜΏΟΘΘΟΙΙ. 
Ι,.. ΟΟΗνΝ. 



. 35,10 

18,31 

80,13 

104.20 

134,12 

141.1 

ΑΡΘΕΝΩΑ ΕἸ ΟΟΝΕΙΘΟΘΕΝΩΑ 

δὐποῖ. οἵ, Οαἰοῃ. ἴῃ ὕδπο5, 18.1 ᾿Αδήλου: πάντα σπουδαίως ἐν τῷ οἴχῳ τοῦ 
σοφοῦ γίνεται. Ῥγοσορ. Θ΄ας. ΟὐὈπινιεπί. ἐπὶ ἄτη ες. 18, (Μίρπθ τὶ 81,1 (1. 365) 

πάντα σύντομα ἐν τῷ οἴχῳ τοῦ σπουδαίου γίνεται" γέγραπται γὰρ περὶ μὲν 

αὐτοῦ (χαὶ ἔσπευσεν ᾿Αβραὰυ. ἐπὶ τὴν σχὴν ἦν", καὶ πάλιν" ,εἰς τὰς βόας ἔδραμεν 

αὐτό". πρὸς δὲ τὴν γυναῖχά φησι" ,σπεῦσον“, χαὶ περὶ τοῦ παιδὸς εἴρηται ὅτι 

«ἐτάχυνε τοῦ ποιῆσαι αὐτό“, δηλονότι τὸ μοσχάριον. (μπιπιεη, ἰὼ (ὐεηθδ. 12,Ὁ 
(1014, 00]. 321) «καὶ τὰς ψυχὰς δὲ ἃς ἐχτήσαντο“ τοὺς ὁμοτρόπους νοητέον 

οἰκέτας" οὐδεὶς γὰρ κατὰ τὸ εἰρημένον βραδὺς ἐν οἰχίᾳ σοφοῦ. 

σοΥγ, χρηστῷ. 

οοτγ. ὃ᾽, 
δὐποῖ, οὐτγ, χαὶ δ", 

οοτγ, ὠφέλειαν, 

ὁοτγ, γίνεται. 

149,19 544. οἵ. 5601, σοαϊεῖς δα, ΓΝ 18. ἴῃ (ἰγοροτ, Νὰ, ὁτ. ΧΤ ΠῚ 2. (06, Ραπίοιϊ 

1τῸ.11 
183.18 
190.» 
211,18 

ἴῃ Εν Ρισοοϊοιηηὶ, δε εἰ Νἰοίοηία ἠγέσα Τρ». 311): τῆς ἐννάτης τῶν 

Αἰγυπτίων πληγῆς: ψηλαφητὸν δὲ σχότος ἐχεῖνο ἐλέγετο ἐκ τοῦ ψηλαφητῶς 

ἐχ τόπου εἰς τόπον χινεῖσϑαι τοὺ: Αἰγυπτίους, μήτε ἡλίου ἐν ἡμέραις τοισὶ φαί- 

νοντὸς μήτε τῶν ἀστέρων καὶ τῆς σελήνης ἐν υὐϊίν- ἀλλὰ χαὶ τὸ διακονικὸν 

παρ᾽ ἡμῖν τοῦτο πῦρ καὶ μεϑ᾽ ὕλης φαῖνον τῷ τοῦ ἀέρος ζύφῳ χαὶ τῇ πυχνό- 

τητι ἀπεσβέννυτο τὰ τοῦ φωτὸς μὴ ἐνεργοῦν, εἰ μὴ μόνον τῆς χαύσεως, ὡς ἐν 

τῷ βίῳ τοῦ Μωυσέως Φίλων ὁ τῶν Ἑ βραίων σοφώτατος ἱστορεῖ, 

(ηοτἰταιο υΐὰ 5. τοι πο πὶϊ Ἡ, {150 μογ] Ὀθηϊσηῖίαι! ἀδ 060), 

δηοί, οοττ, ὕδωρ. 
οοτγ, γεγονὼς καὶ, 

ὁοτγ, τὰ, 

σογγ, ἀπαγορεύσεσιν. 

ΡῬΏΠΟοΩΪΣ ορόγα νο]. ΕΥ̓ { 
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ΕΝ ΞΞΞ: 

-ππιὶ 

Ῥαγὶβὶ πὰ 5 

ΙΝΡΕΧΣΧ ΒΙΑΨΟΕΥ͂Μ 

στ. 495 

Ὑἰηἀοθοπϑηβὶβ 5.0}. στ. 50 

Γδυτοπίϊδηυβ Χ 909 

γοηθίυ5 στ. 42 
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ὈΚ -- αιϊοδπυβ μγ. 1583 
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ὮΜ -- 
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νϑηθίῃβ στ, 198 

Ἰογοβοϊ γε δπιβ 1Ὁ 

Ἐπροίισδ! ἀϊ μὰ (Βογο πϑηβϑὲ8. ῬΏΠ], 1450) 

Γιδυτοηξίβηιβ ΥΠΠ 22 

ὈΥ͂ -Ξ ναι οᾶπιβ στ, 1230 

γογδο Δτ 

Οπίθηδ 

Τυτγηθθυ8 

ΜΔηΡΟΥ 
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᾿ Ξες ἰθοίϊο νυἱρσαίβ 



ΦΙΛΩΝΟΣ 

ΒΙΌΣ ΣΟΦΟΥ͂ ΤΟΥ ΚΑΤᾺ ΔΙΔΑΣΚΆΛΙΑΝ ΤΕΛΕΙΩΘΕΝΤΟΣ 

Η ΝΌΜΩΝ ΑΤΡΆΦΩΝ 0Ὸ ΠΡΩΤΌΝ. Ὁ ΕΣΤΙ ΠΕΡῚ ΑΒΡΑΑΜ 

0.1 Μ. (1.) Τῶν ἱερῶν νόμων ἐν πέντε βίβλοις ἀναγραφέντων ἢ πρώτη 1 

ὃ χαλεῖται χαὶ ἐπιγράφεται ἰἕνεσις ἀπὸ τῆς τοῦ χύσμου γενέσεως, ἣν ἐν 
, Ὁ 2. πα -ὃ ᾽ ’ ᾽΄ ᾿- "» 

ἀρχῇ περιέχει, λαβοῦσα τὴν πρύσρησιν, χαίτοι μυρίων ἄλλων ἐμφερο- 
, , - ᾿ " “ - ΄ -- 5 " ’ 

μένων πραγμάτων, ὅσα χατ᾽ εἰρήνην ἢ πόλεμον ἢ φορὰς χαὶ ἀφορίας 

ἢ λιμὸν χαὶ εὐθηνίαν ἢ τὰς ἀεγίστας τῶν ἐπὶ γῆς φϑορὰς διὰ πυρὸς 

χαὶ ὕδατος ἢ τοὐναντίον γενέσεις χαὶ εὐτροφίας: ζῴων χαὶ φυτῶν χατὰ 

10 τὴν ἀέρος χαὶ τῶν ἐτησίων ὡρῶν εὐχρασίαν χαὶ ἀνδρῶν τῶν μὲν ἀρετῇ 
Ἢ ». Ἷ ἐωπ- . ἡ ᾿ ᾽ “,ὐ« , ἔ δι Φρν ωδ ᾿ τῶν ὃὲ χαχία συμβιωσάντων ἀλλ᾽ ἐπεὶ τούτων τὰ μέν ἐστι τοῦ χύσαου 3 

μέρη, τὰ δὲ παθήματα, τελειότατον δὲ χαὶ πληρέστατον ὁ χύσμος, αὐτῷ 
- κὲ "" . “6 Δ " Ἴ ΄ ΄ “᾿΄-“» , 

τὴν ὅλην βίβλον ἀνέϑηχεν. ὃν μὲν οὖν τρόπον ἢ χοσμοποιία διατέταχται, 
᾿ -- , »» ΄ »» ν φ ᾿ ν. 3 Μ. διὰ τῆς προτέρας συντάξεως, ὡς οἷόν τε [ ἦν, ἠχριβώσαμεν. ἐπεὶ δὲ ὃ 

1---ἢ Φύιωνος βίος σοφοῦ τοῦ χατὰ διδασχαλίαν τελειωθέντος ἢ νόμων ἀγράφων" ὅ ἐστι 

περὶ ἀβραάμ (᾿ς, βίος συφοῦ τοῦ κατὰ διδασκαλίαν τελειωϑέντος νόμοις ἀγράφων, ὃς ἐστι 

περὶ ἀβραάμ (ἡ, τοῦ αὐτοῦ βίος σοφοῦ τοῦ χατὰ διδασχαλίαν τελειωθέντος ἣ νόμων, ὅς 

ἔστι περὶ ἀβραάμ Ε΄, τοῦ αὐτοῦ βίος κατὰ διδασχαλίαν τελειωϑέντος ἢ νόμος ἀγράφων ΒΕ, 
ων 

τοῦ αὐτοῦ βίος (σοφοῦ 85.) τοῦ χατὰ διδασκαλίαν τελειωθέντος ἢ νόμος ἀγράφων (ὃ ἐστι 

περὶ ἀβραάμ αὐ. ρμοκίθι) Καὶ, βίώς σοφοῦ τοῦ κατὰ διδασχαλίαν τελειωϑέντος ἢ νόμων 

ἀγράφων ΜΆ, περὶ βίου συφοῦ ἢ νόμων ἀγράφων ΠΡ ὦ τὸ πρῶτον δά ] ὅ, ᾧ ἣν--- 

περιέχει οἵη. ΥΩ ἴ χαὶ ἀφορίας ΕΚ τὰ: ἢ ἀφορίας σοίονϊ 8 ἢ λιμὸν χαὶ εὐϑη- 

νίαν ὁπ). Ατιη φϑορὰς) φϑορᾶς , φορὰς ΒΕ 8, 9. δι᾿ ὕδατος χαὶ πυρὸς {ΓΔ 5». ΑὙῺΙ 

10 τῶν ργ.7 τὴν ΠῚ {{πγι.}) ἀνδρῶν ΕΚ: τῶν ἀνδρῶν τοίου 11 ἐπεὶ ΒΕΚ: 

ἐπειδὴ σοἰοτὶ τοῦ ὁπ. Καὶ 12 μαϑήματα ΕΟ 18 συντέταχται Κα 

ῬΏΠΟΙ 8. ορότα νὸ], ΤΥ Ι 



2 ΡΗΤΓΟΝΙ 8 

τοὺς νόμους χατὰ τὸ ξξῃς ἐχαὶ ἀχόλουθον ἀναγχαῖον διερευνᾶσθαι. τῶν 
Ύ Ἁ ΄ “ - ᾽ ΄ ' ᾿ δ ᾽ 

ἐπὶ μέρους χαὶ ὡς ἂν εἰχύνων ὑπέρϑεδιν ποιησάμενοι τοὺς χαθολικωτέρους 

4 χαὶ ὡς ἂν ἀρχετύπους προτέρους διερευνήσωμεν. οὗτοι δὲ εἰσιν ἀνδρῶν 
4 

- οἵ ἀνεπιλήπτως χαὶ χαλῶς βιώσαντες, ὧν τὰς ἀρετὰς ἐν ταῖς ἱερωτάταις 
-» ᾿ - ἐᾷ - 25 γ᾿ ᾿ »" "᾿ «, Ν κα δ ΄ 

ἐστηλιτεῦσθϑαι τραφαῖς συμβέβηχεν, οὐ πρὸς τὸν ἐχείνων ἔπαινον αὐτὸ ὃ 

μόνην, ἀλλὰ χαὶ ὑπὲρ τοῦ τοὺς ἐντυγχάνοντας προτρέψασθαι χαὶ ἐπὶ τὸν 
τ “Ὁ [2.2 , - .“ .] » ἔιςς ὶ } ἌΡΕΙ ", [φᾷ ἂν ΄. .. ἃ - 

ὃ ὅμοιον ζῆλον ἀγαγεῖν. οἱ γὰρ ἔμιψυχοι χαὶ λογιχοὶ νόμοι ἀνῶρες ἐχεῖνοι 

᾿ξγόνασιν, οὃς δυοῖν χάριν ἐσέμνυνεν" ἑνὸς μὲν βουλόμενος ἐπιδεῖξαι, 
-- 

ὅτι τὰ τεϑειμένα διατάγματα τῆς φύσεως οὐχ ἀπάδει, δευτέρου δὲ ὅτι 

οὐ πολὺ; πόνος τοῖς ἐθέλουσι χατὰ τοὺς χειυένους νόμους ζῆν, ὁπότε τὸ 

χαὶ ἀγράφῳ τῇ νομοϊεσία, πρίν τι τὴν ἀρχὴν ἀναγραφῆναι τῶν ἐν μέρει, 

ὑαδίως χαὶ εὐπετῶς ἐχρήσαντο οἱ πρῶτοι" ὡς δεήντως ἂν τινὰ φάναι, 

τοὺς τεϑέντας νόμους αηδὲν ἀλλ᾽ ἢ ὑπορνήματα εἶναι βίου τῶν παλαιῶν, 

0 ἀρχαιολογοῦντας ἔργα χαὶ λόγους, οἷς ἐχρήσαντο. ἐκεῖνοι γὰρ οὐτε 

ἡνώριμηι χαὶ φοιτηταὶ τενόμενοί τινων οὔτε παρὰ διδασχάλοις ἃ χρὴ ιὸ 

πράττειν χαὶ λέγειν ἀναδιδαγϑέντες, αὐτήχοοι δὲ χαὶ αὐτομαϑεῖς, ἄχο- 

λουϑίαν φύσξω: ἀσπασάμενοι. τὴν φύσιν αὐτήν, ὅπερ ἐστὶ πρὸς ἀλήθειαν, 

πρεσβύτατον ϑεσιαὴν εἶναι ὑπολαβόντες ἅπαντα τὸν βίον ηὐνομήϑη- 

σαν, ὑπαίτιον μὲν οὐδὲν Ἰνώμαις ἐχουσίοις ἐργασάμενηι, περὶ δὲ τῶν ἐχ 

τύχης ποτνιώμενοι τὸν τὸν χαὶ λιταῖς χαὶ ἰχεσίαις ἐξευμενιζύόμενοι πρὸς Ὁ 

ὁλοχλήρου μετουσίαν Γωΐῖς ὃ: ἀμφοτέρων χατηρϑουμένης τῶν τε ἐχ 

προνηίας χαὶ τῶν ἄνξυ ἐχουσίου Ἰνώμης 

Ι χατὰ τὸ ἑξῆς οἴω. ΒΕ καὶ ἀκόλουθον Ξογρδὶ: χαταχύλουδον ΒΕ, ἀχόλουθϑον 

σο[οτὶ ἀναγκαῖον ἦν Καὶ τ, ἣν (οι), ἀναγκαῖον) ΒΡ ἢ ἐπὶ μέρη Εὶ 

χαὶ ὡς ἄν οῃ. (ἱ ὡς ἂν εἰχόνων}] ὡσανεὶ χοινῶν ΠΕΌΜΑΡ: εἰχόνων 

ἐχείνων Ὁ χαὶ οι. ἡ διερευνήσωμεν σοι. : διερευνήσομεν αμην, 

ὅ οὖχ ὑπὲρ τὸν ἐχείνων ἔπαινον (ἡ, οὖχ ὑπὲρ τὸν (οογγι ΟΧ τοῦ τὸν ἐκείνων ἔπαινον Ἐς, 

οὐχ ὑπὲρ τοῦ ἐχείνων ἐπαίνου Ο ἐχεῖνον ἢ ἰ ὅμοιον ΒΕΚ τὰ: τῶν 

ὁμοίων στοῦ δ μὲν) γὰρ Ῥ΄ μὲν ὅτι ἴῃ ταβ. ΠῚ {(Τ γ..) δεῖξαι 1, (Τ τη.) 

9. τεϑειμένα ΒΕΚΜ: τιϑέμενα οοεγὶ τῶν τῆς φύσεως σοη]. δίληρ, δὲ οἵη. ἡ 

διότι ΕΝΨ 10. ἐθέλουσι ΕΚ: ϑέλουσι σοί οὶ Ε1 τῇ τε ΒῈ 12 τινα] 

τις Οἱ, τι 15) τιϑέντας Μαηῃρ. μηδὲν οὐἡ. ἡ ἀλλ ἢ τοπὶ. ἈΝ ἐπέ. 

τοῦ βίου Καὶ 1’ διδασχάλους δὰ, διδασκάλων ΒΚ [8 πρεσβύτατον (ΟΡ Ατίι: 

νόμιμον, πρευβύτατον ΕΗ, πρεσβύτατον νόμιλον, σοίοῦ ἅπαντα τὸν βίον ηὐνομή- 

ϑησαν ὁ». ΟΕ, ηὐνομήϑησαν οἴμνοῖῃ ἴὰς, ἡ 8, 1). ηὐνομήϑησαν ΕΚ Αὐτὰ: 

ἐνομοέτησαν ΜΠΡ 19. δὲ οιη. ἢὶ 20 χαὶ λιταῖς οἵη, ΒΕ καὶ ταῖς 

ἱχεσίαις ΒΕ 9} ἄνε} ἐξ Ατὰ 

1 ἔμψυχοι νόμοι] ν. ΗΪγλοὶ, Ἄγραφος νόμος μ. 17. 5155. 



ΠΕ ΑΒΒΑΗ͂ΛΑΜΟ τ 

(3.) ἸἘδπειδὴ τοίνυν ἀρχὴ μετουσίας ἀγαϑῶν ἐστιν ἐλπὶς χαὶ Τ 

ταύτην οἷα λεωφόρον ὁδὸν ἢ φιλάρετος ἀνατέμνει χαὶ ἀνηΐγει ψυχὴ 

σπουδάζηυσα τυχεῖν τοῦ πρὸς ἀλήθειαν χαλοῦ, τὸν πρῶτον ἐλπίδος 

ἐραστὴν προσεῖπεν ,ἀνϑρω πον" τὸ χοινὸν τοῦ γένους ὄνομα χατ᾽ ἐξαίρετον 

ν᾿ “γάοιν δωρησάμενος αὐτῷ. Ναλδαῖηι γὰρ τὸν ἄνθρωπον Πνὼς χαληῦσιν, ὃ δια τῶν νοι. ᾿ 
ΕΞ ΄ , δ. 2 ν ΜΝ. ᾿ - . ᾿ » - 

ὡς μόνου πρὸς ἀλήθειαν ὄντος ἀνθρώπου τοῦ τὰ ἀγαϑὰ προσδοχῶντος 
“ 4 [ὦ - "» μι ’ ὙἊΡ ν» π “.- 0 Ἀ ΝΡ’ ᾿ 

χαὶ ἐλπίσι γρησταῖς ἐφιδρυμένου" ἐξ οὗ δῆλον, ὅτι τὸν δύσελπιν οὐχ 

ἀνϑρωπον ἀλλ᾽ ἀνθρωποειδὲς ἡγεῖται θηρίον τὸ οἰχειότατον ἀνθρωπίνης 

ψυχῆς, ἐλπία, ἀφῃρημένον. ὅθεν χαὶ παγχάλως ὑμνῆσαι βουλόμενος 9 

10 τὸν εὔελπιν προειπών, ὅτι οὗτος ἤλπισεν ἐπὶ τὸν τῶν ὅλων πατέρα χαὶ 

Ρ. 5 Μ, ποιητήν (οἷ. ἄθη. 4. 30), ἐπιλέγει" αὔτη ἢ βίβλος ] Ἱενέσεως ἀνθρώπων “ 

(θη. ὃ, 1). χαίτοι πατέρων χαὶ πάππων ἤδη γεγονότων" ἀλλὰ τοὺς μὲν 

ἀρχηγέτας τοῦ μιχτοῦ γένους ὑπέλαβεν εἶναι, τουτονὶ δὲ τοῦ χαϑαρωτάτηυ 
᾿ Ὁ ὁ - Ψ "» Γ , Α] 

χαὶ διηϑημένου, ὅπερ ὄντως ἐστὶ λογιχόν. χαϑάπερ γὰρ ποιητὴς 10 
ὙΦ ᾿ -- “ , ἃ ᾿ 

15 Ομηρος, μυρίων ποιητῶν ὄντων, χατ᾽ ἐξοχὴν λέγεται, χαὶ τὸ ἀέλαν 
᾽ν ᾽ ᾿ " ᾿ - , ΄ ν ᾿ -" 

ᾧ Ἰράφομεν, χαΐτοι παντὸς ὃ μὴ λευχόν ἐστι μέλανος ὄντος, χαὶ ἄρχων 

᾿Αϑήνῃσιν ὃ ἐπώνυμος χαὶ τῶν ἐννέα ἀρχόντων ἄριστος, ἀφ᾽ οὗ οἵ χρόνοι 

χαταριϑιμοῦνται, τὸν αὐτὸν τρόπον χαὶ τὸν ἐλπίδι χρώμενον, ἄνϑρωπον“ 

χατ᾿ ἐξοχὴν ὠνόμασε τὰ πλήϑη τῶν ἄλλων ἀφησυχάσας ὡς οὐχ ἀξίων 

2 ἀνατέμνει) ἀνχφαίνει (ΝΕ ἀνατέμνει καὶ οἵη. ΑΥ̓ΤῚ 4 ροβί ἐραστὴν δα. 

ἐνὼς Μ ἄνϑρωπον οὐ. ΒΕ ὃ τἀγαϑὰ Εὶ Ἵ δῆλον ὅτι ΟΒΕΚ: 
δηλονότι σοἰοτγὶ οὐκ ΒΕ Αστιν; οὐδ᾽ δοίοτὶ ὃ τοῦ οἰχειοτάτου Ρ 

9 ψυχῆς ὁπ. ΒΕ χαὶ οτη. Λτιη 10 εὐέλπιστον ΒΕ προσειπών ΒΕΚ 

οὗτος ἤλπιτεν ἐπιχαλεῖσθαι" αὕτη ἡ βίβλος γενέσεως ἀνθρώπων (Οὐ δἀηοῖ, ἴῃ τνᾶγρ. 

19. χαϑαρωτέρου ΒΕ 11 διειϑισμένου ὄντως} οὗτος ἡ λογιχῶν ΒΕ 

ὃ ποιητὴς ΜΔΛΠΡ 12 ποιητῶν ὄντων ΕΚ: ὄντων ποιητῶν οοἰθτὶ χατ᾽ 

ἐξοχὴν ὁπ). (1 15. 1 χαὶ μέλαν τὸ ᾧ σοῃϊοϊο 0 ᾧἹ]Ἱ ὃ ΒΕΚ, ὦ ὃ ἢ 

πάντως ΒΕΝΑ μέλαν ὄντως ΒΕΜΑ 160 ---Ιϑ χαὶ ἄρχων -- καταριϑμοῦνται 

ἀ 
οτη. Ατσιη 11 ὁ ἄριστος ΒΕΚΕ 19. ὠνόμασεν (ΟΣ ἐφυσηχάσας (510) 

Ο, ἐφησυχάσας ΜΛῊ ἀξίους ΒῈ 

3 3ηη. Ειιβεῦ. Ργσ. Εν. ἘΠῚ δι νι. παρ᾽ ὃ καὶ πρῶτος ἀληϑὴς ἀνῆρωπος χρηματίσαι 

παρ᾽ “Ἑβραίοις ἀναγέγραπται" χέχληται δ᾽ οὖν (γοῦν) ᾿Ενώς, ὅπερ ἐστὶν ἀληϑὴς ἄνϑρωπος, 
εὐθυβόλιρ προσωνυμία. οὐδὲ γὰρ ἄλλον φασὶν ἀληϑῆ προσήχειν ἡγεῖσθαι χαὶ ὀνομάζειν 

ἀνθρωπον ἢ τὸν ϑεοῦ γνώσεως χαὶ εὐσεβείας ἐπήβολον, τὸν ἀληϑῶς γνωστιχὸν ὁμοῦ καὶ 

εὐσεβῆ, (Ὁ) ὅτι δὴ τοὺς μὴ τοιούτους, θρεμμάτων χατ᾽ οὐδὲν ἀλόγων διαφέροντας, οἷα ἐπ 
γαστέρα καὶ ἡδονὴν πρηνεῖς χαταβεβλημένους, ϑῆρας μᾶλλον ἢ ἀνθρώπους ἡ “Ββραίων 

ἀποχαλεῖν διδάσχει γραφὴ χυριολεχτεῖν εἰϑισμένη τὰς προσηγορίας .... (11) τοιόσδε μὲν 

οὖν ὁ παρ᾽ “Ἑβραίοις εἰσῆχται πρῶτος χαὶ ἀληϑὴς ἄνθρωπος... ὁ ϑεοφιλῶν πρώτιστος, 
ὃς ἤλπισεν ἐπιχαλεῖσθαι τὸ ὄνημα χυρίου τοῦ ϑεοῦ. 

1" 



Εἰ ΡΗΙΓΚΟΝΙΒ 

- 

"1 τῆς αὐτῆς προσρήσεως ἐπιλαχεῖν. εὖ μέντοι χαὶ τὴν βίβλον γενέσεως 

τοῦ πρὸς ἀλήθειαν ἀνθρώπου προσεῖπεν, οὐχ ἀπὸ σχοποῦ, διότι γραφῆς 

χαὶ υνήυης ἄξιος ὃ εὔελπις, οὐ τῆς ἐν γαρτιδίοις ὑπὸ σητῶν ὄδια- 

φϑαρητομένοις, ἀλλὰ τῆς ἐν ἀϑανάτῳ τῇ φύσει, παρ᾽ ὦ τὰς σπουδαίας 
ῳ Ι9 πράξεις ἀναγράπτους εἶναι συμβέβηχεν. εἰ μέντοι χαταριθυ ήσειξ τις 

ἀπὸ τοῦ πρώτου χαὶ γηγενοῦς, τὸν ὑπὸ υὲν Χαλδαίων ᾿Ενὼς ᾿Ελλαδι 

13 ὃὲ διαλέχτῳ πρότὰ ἸΡΡΑΟΟΒΕΙ͂ΟΝ οἀνϑρωπον" εὑρήσει τέταρτον. ἐν ἀριῦ- 

μοῖς ὃὲ ἢ τετοὰς τετίμηται παρά τε τοῖς ἄλλοις φιλοσόφοις, ὅσοι τὰς 

ἀσωμάτηυς οὐσίας χαὶ νοητὰς ἡσπάσαντο, χαὶ μάλιστα παρὰ δίωυσεϊ τῷ 

πανσύόφῳ, ὃς σεμνύνων τὸν τέταρτον ἀριθμόν φησιν, ὅτι ἅγιός ἐστι τὸ 

χαὶ αἰνετός ““ (μον. 19, 24}" δι᾽ ἃς δ᾽ αἰτίας ἐλέχϑη, διὰ τῆς προτέρας 

11 συντάξεως εἴρηται. ἅγιος δὲ χαὶ ἐπαινετὸς ὃ εὔελπις, ὡς τοὐναντίον 

ἄναγνος χαὶ ψεχτὸς ὁ δύσελπις, φόβῳ πρὸς ἅπαντα συμβούλῳ χαχιῷ 

χρώμενος" οὐδὲν γὰρ οὕτως ἐχϑρὸν ἄλλο ἄλλῳ φασίν, ὡς ἐλπίδα φόβῳ 
.1 

χαὶ φόβον ἐλπίδι" χαὶ μήποτ᾽ εἰχότως" προσδοχία μὲν τὰρ ἑχάτερον, -- ́ι 

ἀλλ᾽ ἢ, μὲν ἀγαθῶν, ἢ δ᾽ ἔμπαλιν χαχῶν, ἀχατάλλαχτοι δ᾽ αἱ φύσεις 

15 τούτων χαὶ ἀσύμβατοι. (3.) τοσαῦτα μὲν ἀπόχρη περὶ ἐλπίζος εἰπεῖν, 

ἣν ἐπὶ ϑύραις οἷα πολωρὸν ἢ φύσις ἱδρύσατο βασιλίδων τῶν ἔνδον 

Ι0ὺ ἀρετῶν, αἷς οὐχ ἔστιν ἐντυχεῖν αὖἡ ταύτην προϑεραπεύσαντας. πολλὰ 

μὲν οὖν οἱ νομοϑέται, πολλὰ δὲ δ πανταχοῦ νόμοι πραγματεύονται 90 

περὶ τοῦ τὰς ψυχὰς τῶν ἐλευϑέρων ἐλπίδων χρηστῶν ἀναπλῆσαι" ὁ δ᾽ 

ἄνευ παραινέσεως δίγα τοῦ χελευσϑῆναι Ἰενόμενος εὔελπις ἀγράφῳ μὲν 

νόμῳ δὲ πάλιν αὐτομαϑεῖ τὴν ἀρετὴν ταύτην πεπαίδευται, ὃν ἢ φύσις 

ἔϑηχξ. 

17 Δευτέραν δ᾽ ἔλαχε τάξιν μετὰ τὴν ἐλπίδα ἢ ἐπὶ τοῖς ἀμαρτα- 35 

1 ἐπὶ απίο γενέσεως δ΄. ΒΕ 9. ἀνθρώπου οτῃ. Εὶ 5. τῆς] τοῖς Ε 

γαρτηδίοις ἃ ροξέ χαρτιδίοις διά, τοῖς Η],(ν) σητῶν] σήψεων ΟΕ ἃ (Τυτη.) 

ἧς 
4 διαφϑαρησομένοις Καὶ, διαφϑαρησομένης (ὐ (Ατηι 7) 1 τῆς] τοῖς ΒΕ 

τῇ οἷν. ΔΚ 1 ἧς ἃ ὃ ἀναγράπτους] ἀνεξαλείπτους ΑΤΙῃ Ροβὲ 

μέντοι αἰ. χαὶ ΔῊ Ὁ τὸν] καὶ Εὶ μὲν ὑπὸ ἰγᾶπαρ. ΠΡ 8---ὃ9 παρᾶ--- 

οὐσίας οἵη. ᾿α 8. τε οὐ. ΠΡῚ, 5, ΡΞ ἢ χαὶ νοητὰς οὐσίας ἰγάπερ. Καὶ ({οτὲ. τϑοῖθ) 

μωπσῇ (ἐ, μωσεῖ σοίοτὶ 11 δὲ ΕΚ ἐλέχϑη απ 5644. σοηϊυπσὶε εἰ εἴρηται 

τ. ἁτσῖὰ (ον, τϑοῖο) 192 ἃ εὔελπις οὦ. ΒΕ 12 ἄναγνος ΒΕΚ: ἐναγὴς 

σοῖογὶ 14 ἄλλῳ] ἄλλως ΒῈΜ, ἀλλ᾽ ὡς: 1Ὁ χαὶ 411. οἵα, ΗἸΡῚ 55. ἩΞΡῚ 

1ῦ ἡ ὃ ἥδ᾽ ΜΆΛΠ, ὁ δ᾽ Μίδῃρ. ὃ᾽ αἱ] δὲ (ἘΠῚ 11 χαὶ] αἱ (ἘΠ 
19. προϑεραπεύσαντας ΟΡΕΙΚ τ προϑεραπεύοντας ὁδίοτί 20 οὖν οἵη. α 38. πεπαί- 

δευται, ὃν 1 πεπαιδευτέον ΠΕ 24. ἔϑηχεν Β 90 δὲ ΒΕΚ ἔλαχε ΒΕῈΚ 

Ασα: ἔχει οοἰογὶ 



ὈῈ ΑΒΒΑΗΑΜΟ " 

νομένοις μετάνοια χαὶ βελτίωσις" ὅθεν ἑξῆς ἀναγράφει τὸν ἀπὸ χείρο- 

νης βίου τρὶς τὸν ἀμείνω μεταβαλόντα, ὃς χαλεῖται παρὰ μὲν “ΕἸ βραίοις 

᾿Ενώχ, ὡς δ᾽ ἂν “λληνες εἴποιεν ,χεχαρισμένος"“, ἐφ᾽ οὗ χαὶ ταυτὶ 
Ρ. 1 ΝΜ, λέλεχται, ὡς ἄρα [..εὐηρέστησεν ᾿Ενὼχ τῷ ϑεῷ χαὶ οὐχ ηὐρίσχετο, ὅτι 

ὃ μετέθϑηχεν αὐτὸν ὁ ϑεός“ (ἄθοη, ὃ, 24). ἢ γὰρ μετάθεσις τροπὴν [8 

ἐμφαίνει χαὶ μεταβολήν: πρὸς ὃὲ τὸ βέλτιον ἢ μεταβολή, διότι προμη- 

ϑείᾳ γίνεται θεοῦ" πᾶν γὰρ τὸ σὺν ϑεῷ χαλὸν χαὶ συμφέρον πάντως, 

ἐπεὶ χαὶ τὸ ἄνευ ὕείας ἐπιφροσύνης ἀλυσιτελές. εὖ δ᾽ εἴρηται τὸ ,οὐχ 19 

ηὐὑρίσχετο ἐπὶ τοῦ μετατεθϑειμένου, τῷ τὸν ἀρχαῖον χαὶ ἐπίληπτον 

1 ἀπαληλίφϑαι βίον χαὶ ἠφανίσϑαι χαὶ ἀηχέϑ᾽ εὑρίσχεσϑαι, χαϑάπερ εἰ 

μηδὲ τὴν ἀρχὴν ἐγένετο, ἢ τῷ τὸν μετατιϑέμενον χαὶ ἐν τῇ βελτίονι 

ταχϑέντα τάξει δυσεύρετον εἶναι φύσει" πολύχουν μὲν γὰρ ἢ χαχία, διὸ 

χαὶ πολλοῖς γνώριμον, σπάνιον δ᾽ ἢ ἀρετή, ὡς μηδ᾿ ὑπ᾽ ὀλίγων χατα- 

λαμβάνεσθαι. χαὶ ἄλλως ὃ μὲν φαῦλος ἀγορὰν χαὶ ϑέατρα χαὶ διχαστήρια 30 

ιὸ βουλευτήρια τε χαὶ ἐχχλησίας χαὶ πάντα σύλλογον χαὶ ϑίασον ἀνϑρώπων 

ἅτε φιλοπραγμοσύνῃ συζῶν μετατρέχει, τὴν μὲν γλῶτταν ἀνιεὶς πρὸς 
" 

ξτρὴν χαὶ ἀπέραντον χαὶ ἄκριτον διήγησιν, συγχέων ἅπαντα χαὶ φύρων, 

ἀληϑέσι ψευδῆ χαὶ ῥητοῖς ἄρρητα χαὶ ἴδια χοινοῖς χαὶ ἱεροῖς βέβηλα 

2 τὸν οὐ. ΒΕ ἀμείνω ΠΕῚζ: ἀμείνονα ὁοίοτὶ μεταβαλόντα ΟΕ: μετα- 

βάλλοντα οοἰοτὶ 3. εἴποιε ΠΡ ἀφ᾽ οὗ Π| (Τπγπ.) 4 Ἐνὼχ οἴη. Αὐτὴ 
εὑρίσχετο Καὶ, εὑ- ὁχΧ ηὗ- οοτῖ, Β ὃ εὖἜ ὃ ΒΕ εἴρητο τὸ] καὶ ΒΕ, τὸ 

καὶ τίη 9. εὑρίσχετο ῈΚ διιίο τῷ δὐά, ἡ ΓΒ τῷ] τὸ "ὶ τὸν τῶν 

ἀρχαίων χαὶ ὁπ). δίαπρ, 10 ἀπαληλίφϑαι Καὶ, ἀπαληλεῖφϑαι ΠΕ: ἀπηλεῖφϑαι 

ὁοίοτὶ βίον καὶ ἡφανίσϑαι ΒΕΚ: χαὶ ἠφανίσθαι βίον ἴγαῃ5}ν. σοίοτὶ, χαὶ ἠφανίσθαι 

οἵη. ΔΤΩ μηκέθ ΒΕΚ: μηκέτι οοἐογὶ 11 μετατιϑέμενον ΒΙΕΙΚ : μετατεϑειμένον 
ὁείοεὶ 12 φύσει] φύσιν {Π4 τάξει ΒΕ 12 δὲ ΕΒ Κ ὑπ ἀπ᾽ "αὶ 

15 ἀνῃρώπων καὶ ϑέασον ἴγαπδρ. ΗΠ 10 τὴν μὲν γλῶτταν] τῇ μὲν τὰ ὦτα ΠᾺ 

17 ἀμέτρων χαὶ ἀπεράντων ΒῈΣ Αγ χαὶ ἄχριτον (ἀχρίτων ΒΕ) διήγησιν ΒΕΚ: διή- 

γησιν χαὶ ἄχριτ τὸν ἱγαῃβ}. ἐρίοτι, χαὶ ἄχριτον ὁπ). ΔΓΠῚ Ρυβὲ συγχέων «(ἀἀ. γὰρ 

ΘΕᾺ ἅπαντα ΕΚ: πάντα ὁοίονὶ 18 καὶ ἴδια --- βέβηλα οἴου. τ 

1 3η4ᾳ. Εἰμεό, Ῥγν. Εο. ΠῚ 8,49. ἀλλὰ γὰρ μετὰ τὸν εἰρημένον (Ἐνὼς) ἄλλος, εὑη͵ ΡΩΝ 

τῷ χυρίῳ καὶ οὐχ ηὑρίσχετο"", ὥς φησι Μωυσῆς, διότι μετέϑηχεν αὐτὸν ὁ θεὸς" δι᾽ 

ἄχραν ἀρετῆς τελείωσιν" δυσεύρετος γὰρ ὅ γε σοφὸς ἀληϑῶς. (11) οὗτος δ᾽ ἂν εἴη ὁ ἐν 

ϑεῷ τέλειος, ὁ τῆς τῶν πολλῶν διατριβῆς μετατεϑειμένος. ὁ γὰρ μὴ τοιοῦτος ἀγορὰς καὶ 

διχαστήρια καπηλείας τε χαὶ ἐμπορίας χαὶ τὸν πολὺν ὄχλον μεταδιώχων, ὠϑούμενός τε 

χαὶ ὠθϑῶν, μέσος ἐν αὐτῷ χαχίας βϑυϑῷ χαταπίνεται" ὁ δ᾽ ὑπὸ ϑεοῦ ληφϑεὶς χαὶ τῶν τῇδε 

ἐκεῖσε μετατεϑειμένος ἀφανὴς μὲν χαὶ ἀνεύρετος ἀνθρώποις, ϑεῷ δὲ φίλος γεγονὼς ὑπὸ 
ϑεοῦ εὕρηται. (13) τοῦτον Ἐνὼχ ᾿Εβραίοις ὀνομάζειν φίλον" χάριν δὲ ϑεοῦ σημαίνοι ἂν 

τοὔνομα. 



ῦ ΡΗΙΓΚΟΝΙΒ 

χαὶ σπουδαίοις γελοῖα ἀναμιγνύς, διὰ τὸ μἡ πεπαιδεῦσθαι τὸ ἐν χαιρῷ 

χάλλιστον, ἡσυχίαν, τὰ ὃὲ ὦτα ἐπουρίσας ἕνεχα πολυπράγμονος περιερ- 
ῳ ,ὦ ᾿ὶ ν᾿ τὰ ΓΗ͂Σ ἡ ΑΕΗ ὑγαθὰ Μ Χ ἣ ΨῬΑᾺ 5 κα ΑΝ 

2] γίας: τὰ γὰρ ἑτέρων εἴτε ἀγαθὰ εἴτ᾽ αὖ χαχὰ γλίχεται μανθάνειν, ὡς 

αὐτίχα τοῖς μὲν φθονεῖν, ἐφ᾽ οἷς δὲ ἥδεσθαι" βάσχανον γὰρ χαὶ μισόχαλον 

ον 
" 

ἢ χαὶ φιλοπόνηρον ὃ φαῦλος φύγει. (4.) ὁ. δ᾽ ἀστεῖος ἔμπαλιν ἀπραγ- 

αονος ζηλωτὴς βίου γεγονὼς ὑποχωρεῖ χαὶ μόνωσιν ἀγαπᾷ, λανθάνειν 

τοὺς πολλοὺς ἀξιῶν, οὐ διὰ υἱσανϑρωπίαν --- φιλάνθρωπος τάρ, εἰ χαί 

τις ἄλλος ---, ἀλλὰ διὰ τὸ προβεβλῆσθαι χαχίαν, ἣν ὃ πολὺς ὄχλος 
»" » 

ἀσπάζεται, γαίρων μὲν ἐφ᾽ οἷς στένειν ἄξιον, λυπούμενος δὲ ἐφ᾽ οἷς γεγη- 
’ ’ ᾿» [ες [ὠ 

δ ϑέναι χαλόν. ὧν ἕνεχα συγχλεισάμενης οἴχοι τὰ πολλὰ χαταμένει μό- 10 

λις τὰς χλισιάδας ὑπερβαίνων ἢ διὰ τοὺς ἐπιφοιτῶντας συνεχέστερον 

ἔξω πόλεως προελϑὼν ἐν μοναγρίαᾳ ποιεῖται τὰς διατριβὰς ζὃ 

βιωταῖς χρώμενος τοῖς ἅπαντος τοῦ γένους ἀνθρώπων ἀρίστοις, ὧν τὰ 

ὅτὴν συμ- 

᾿ 

ἀὲν σώματα διέλυσεν ὁ χρύνος, τὰς δ᾽ ἀρετὰς αἱ ἀπολειφϑεῖσαι γραφαὶ 

ῥαθς ας διά τε ποιημάτων χαὶ τῶν χαταλογάδην συγγραμμάτων, οἷς 1 

94 ἢ ψυχὴ πέφυχε βελτιοῦσϑαι. διὰ τοῦτο εἶπεν ὅτι ὁ μετατεϑεὶς «οὐχ 
“ 

ὁ δμὰ τοῦ δυσεύρετος χαὶ δυσϑήρατος ὦν. μευῤβέζεσῃ οὖν εἰς παιδείαν ρε 

ἐξ ἀμαϑίας χαὶ ἐξ ἀφροσύνης εἰς φρόνησιν ἔχ τε δειλίας εἰς [ ἀνδρείαν μ. ὃ ΜΝ. 

χαὶ ἐξ ἀσεβείας εἰς εὐσέβειαν, χαὶ πάλιν ἐχ μὲν φληδονίας εἰς ἐγχράτειαν, 

ἐχ δὲ φιλοδοξίας εἰς ἀτυφίαν" ὧν τίς ἢ πλοῦτος ἐπάξιος ἢ βασιλείας χαὶ 90 

δῦ δυναστείας χτῆῇσις ὠφελιμωτέρα; εἰ 1τὰρ χρὴ ταἀληϑὲς εἰπεῖν, ὁ μὴ 

τυφλὸς ἀλλ᾿ ὀξὺ βλέπων πλοῦτος ἢ τῶν ἀρετῶν ἔστι περιουσία, ἣν εὐϑὺς 
3 

Ἰνήσιον χαὶ εὔνομον παρὰ τὰς νύϑους χαὶ ψευδωνύμους ἀρχὰς ὑποληπτέον 

0 ἡγεμονίαν ἐνδίκως ἅπαντα πρυτανεύουσαν. οὐ δεῖ ὃὲ ἀγνοεῖν, ὅτι τὰ 

Ω᾽ ευτερεῖα φέρεται μετάνοια τελειότητος, ὥσπερ χαὶ ἀνόσου σώματος 90 

1 τὸ }1.} τε ΠΡῚ, τὴν ΑΡΞῈ 39. δ᾽ ΒΕΚ, γὰρ Ατῃ ἐπουρίσας Ξοτίρβ᾽: ἐπου- 
ριάσας 1910, ἐπουρίας ΔΑ, εὐπορίας ΟΡ, ἐπορϑιάσας εὐπορίας ΠΡΙν), ἐπορίας (5[.) ἐπορ- 

ϑιάσας Καὶ, ἀφρουρα (510) ΑὙΤΠῚ Ῥοβὶ ἕνεχα αὐ, καὶ {{Ξ{ν}, ὀχ, ἐοτοσὶ Ὡς ὃ περι- 

ἐργασίας 1, (Τ τη.) Ὁ ΡΟΒ᾽ περιεργίας αἰ, ἐπορϑιάσας Δ Ατμὶ τὰρ οι, ΟΕ 

Ατα, οταβ. 1 εἴτ Ν εἴτ᾽ αὖ ΕΚ Ατ: εἴτε (ον. αὖ) οοίοτὶ 6 μόνω 

συναγαπᾶ 8. τὸ μὴ προβεβλῆσθαι ΒΕῈΚ 9. δ᾽ "ῈΚ 11 χλησιάδας (Ὁ 

12 ἐν ναγρία (510) ΒΚ, ἐν μοναγρίω ((ν) ἥδιον] ἴδιον Α 12, 1 συμβιωτῆς 
19 τοῦ] τοῖς καὶ ἀνθοώπων οἵα. ἢ ἀρίστοις, ὧν] ἄριστος ὧν ΕῸ 

15. διά---συγγραμμάτων οἵπ. ΑΥΠῚ χατὰ λογάδην ΜῊ 10 τοῦτο ΒΕΚ: τοῦτ᾽ 

σρίοτί 11 εὑρίσχετο Ο Ἄττῃ: εὑρίσκεται σοιοτὶ μεϑαρμόζεται ΟΚ 18 ἀμα- 

ϑείας ΕᾺ εἴς τε ἀνδρείαν ἐκ δειλίας τίη ἀνδρίαν ΒΕῸ 193, 30 χαὶ μγ. 

-- ἀτυφίαν) ,,6ὕἴ ΔῸ ομδαὶ τ 1 ἴῃ οἴηπθ υἰγία πη ΑὙΤΠῚ 90 ἢ μη. ὁ Εὶ οἱ. 

ΒΕ Αππῃ 90, 31 ἣ βασιλείας ---ὧφ ῥελιμωτέρα οἵη. ΔΤ 21 χρὴ οπι, Ὲ 
2) ἣν] τὴν ΒΕ 5... 91ὴ ἣν-τοπρυτανεύουσαν ὁπ. ΑΥΠῚ 38. εὔνομον] εὔγνωμον Εὶ 

τὰς] τοὺς ἡ 21 ἅπαντας ἢ 30 ἀνόσου] νοσώδους Ατγα 



-} ΠΕ ΑΒΆΛΗΑΝΟ 

΄ , ᾿ δ » " 4 ’ ἢ πρὸς ὑγείαν ἐξ ἀσϑενείας μεταβολή. τὸ μὲν οὖν διηνεχὲς χαὶ τέλειον 

ἐν ἀρεταῖς ἐγγυτάτω ϑείας ἵσταται δυνάμεως, ἢ δ᾽ ἀπό τινὴς γρόνου 

ξλτίωσις ἴδιον ἀγαθὸν εὐφυοῦς ψυχῆς ἔστι μὴ τοῖς παιδιχοῖς ἐπιμενούσης γ᾿ " Ἱ ' ' 
ΕῚ ᾿οΝ 2 ΝΣ 

ἀλλ᾽ ἀδροτέροις « χαὶ ἀνδρὸς ὄντως φρονήμασιν ἐπιζητούσης εὔδιον 

ὃ χατάστασιν [Ψψυχῆς} χαὶ τῇ φαντασία τῶν χαλῶν ἐπιτρεχούσης. 

ἐξ “ἢ (ῦ.). Οὐεν εἰχύτως τῷ μετανενοηχότι τάττει χατὰ τὸ ξξῆ;ς τὸν 

ϑεοφιλῆ χαὶ φιλάρετον, ὃς Πβραίων μὲν τῇ γλώττῃ χαλεῖται Νῶς, τῇ 

δὲ Ἰλλήνων ,ἀνάπαυσις“ ἢ ,δίχαιος“, οἰχειόταται προσρήσεις σοφῷ" 

«ὦ» 

, 

μφανῶς μὲν ὁ δίχαιος, ἄμεινον γὰρ οὐδὲν διχαιοσύνης, τῆς ἐν ἀρεταῖς 
" 

Ὁ τὸ ἡγεμονίδης, ἣ χαϑάπερ ἐν χορῷ χαλλιστεύγυσα πρεσβεύξι" ἢ, δ᾽ ἀνάπαυσις, 

ἐπεὶ χαὶ τοὐναντίην τὴν παρὰ φύσιν χίνησιν ταραχῶν χαὶ θορύβων 

στάσεών τε χαὶ πολέμων αἰτίαν εἶναι συμβέβηχεν. ἣν μετίασιν οἱ φαῦλοι, 
΄ Α ἠρξειαῖον ὃὲ χαὶ Ἰρυχόνοννα καὶ σταϑερὸν ἔτι δὲ χαὶ εἰρηνιχὸν βίον οἱ 

χαλοχαγαθίαν τετιμηχότες. ἐπόμενος ὃ᾽ αὐτὸς αὑτῷ χαὶ τὴν ἐβδόμην, 28 
Ὕ - - Ε , " “4 " ΄ "ν 

ν ἱΕβραῖοι σάββατα ἐλ ὦ, ἀνάπαυσιν ὀνομάζει, οὖχ, ὡς οἴονταί -- Ὧν 

- »Ἕν ἂἋ» κα ᾿ »"( " ΝΑ 

τινες, ὅτι ὃι ἕξ ἡμερῶν τῶν συνήϑων ἔργων ἀπείχετο τὸ πλῆϑος, αλλ 
ν - ΨΜ ἣν ,» -» " - 

ὅτι τῷ ὄντι ὁ ξἕβδομης ἀριϑμὸς ἔν τε τῷ χύσμῳ χαὶ ἐν ἡμῖν αὐτοῖς 
Α] ἀεὶ ἀστασίχστος χαὶ ἀπόλεμος χαὶ ἀφιλόνειχος χαὶ εἰρηνιχώτατος ἅπαν- 

ΓΟ των αἀριϑμῶν ἐστι. μάρτυρες δὲ τοῦ λεχϑέντος αἱ ἐν ἡμῖν δυνάμεις" 29 

30 αἱ μὲν γὰρ ξξ τὸν ἄπαυστον χαὶ συνεχῆ πόλεμον ἐν γῇ χαὶ ϑαλάττῃ 
{ [᾿ ᾿ 

τε πέντε αἰσθήσεις χαὶ ὁ προφοριχὸς λό Ἴος, αἱ υὲν 
᾿ 

συγχροτοῦσιν, α 
»"ς - - ν ΣἊΝ ᾿ ,᾿ Ἢ ᾿ 

πόϑῳ τῶν αἰσϑητῶν, ὧν ἐὰν μὴ τυγχάνωσιν, ἀνιῶνται, ὁ δ᾽ ἀχαλίνῳ 

στύματι μυρία τῶν συχαστέων ἐχλαλῶν" ἢ, δ᾽ ἐβομη δύναμις ἢ περὶ 30 

τὸν ὙΠΡῸΝ γοῦν, ὃς ὅταν ἐπιχυδέστερος γένηται τῶν ἕξ χαὶ δυνατωτέρα 
Π 

Ι ἡ πρὸς ὑγείαν οτι. Καὶ χαὶ ἐξ ἩΡ᾿ χαὶ γυγϑιις 6]. ἢ χαὶ οἵα, ΠῚ 

9 τῆς ϑείας Ατὴι ἡ ἀγαθὸν οἵη. Ατιῃ, 4 ἀλλὰ ΟΝ Ὰ ἀδροτέροις 
ἩΡ, ἀνδρωτέροις ἡ ἀνδρὸς) ἀνδροείοις σοι]. Μδην. ἢ ψυχῆς Κορ! 5] (,τοϊαπίαι 

αὶ νἱἀφειτ δίαηρ.) Ὁ τὸ οἷν, ανγη. ἴ τῇ γλώττη ΒΕΚΆτΩ: τῇ οἵη. 

ἼΩΝ 8 δ᾽ Καὶ 9 ὁ οἵη. " 0 ἢΔ 11 ργτν χαὶ οἵη. {ΠΠ Αὐπὶ 
ταράχων ΜΕῚ 12. αἰτίαν οἴη. Ια 12 σταϑηρὸν Ν ἔτι --εἰρηνιχὴὸν ὁ. ΑΤΙῚ 

ἔτι δὲ χαὶ ΒΚ : ἔτι δ᾽ οοίογὶ 11 αὑτῷ (ΠΠ|: αὐτῷ τοίοτὶ 15 σάββατον ΗΡ 

ὀνομάζειν ΠῚΡ ιἴ ἕν τε ΟΒΕΚ: τε οἷ. σοίθεὶ ὃ ἀεὶ ΕἸ τ οὐ, σοίον! 

καὶ ἀφιλόνειχος ΕΚ: ἀφιλονειχότατός τὲ σοίουὶ ι9 μάρτυς Ὲ 90 θαλάσση 

ΒΕῊ 22 ἐὰν οἴῃ, τίὼ ἀνιῶνται] χινοῦνται ΒΤ, ἀγωνίζονται ὙΠ] 30 τῶν 

ἡσυχαστέον ΝΜ), ὧν ἡσυχαστέον (Ὁ δὲ κ᾿ 34. ὃς οἷν. ΠΕ ΡΕ σὰ ροβὶ 

ὅταν α΄], ἢ ΠΝ ἐπιχυδέστεουν ΑΠΌ χαὶ ὁ, 1 σα δυνατωτέρα ΕΚ: 

δυνατωτάτη σοί ογὶ 

ῦ Εἰμεὺ. Ῥε, Ευ. ΡῚ 8,46 τρίτος μετὰ τούτους πάλιν ἄλλος ἀνῆρωπος δίχαιος πεφηνὼς 
- - -" , - Γ ὁ Νῷςε ἐν τῇ γενεᾷ αὐτοῦ μεμαρτύρηται 



ζ ΡΗΙΠΝΟΝῚΙἕ 

ῥώμῃ χαταχρατήσας ἀναχωρήσῃ, μόνωσιν ἀσπασάμενος χαὶ ταῖς ἑαυτοῦ 

πρὸς ἑαυτὸν (χαίρων) ὁμιλίαις ὡς ἀπροσδεὴς ὧν ἑτέρου χαὶ αὐταρ- 

χέστατος ἑαυτῷ, τηνιχαῦτα φροντίδων χαὶ πραγματειῶν [ ἀπαλλαγεὶς τῶν ν. 9 Ν. 

Ἅ1 ἐν τῷ ὑὕνητῷ γένει βίον εὔδιον χαὶ γαληνὸν ἀσπάζεται. (06.) οὕτως δ᾽ 

ἀποσεμνύνξι τὸν φιλάρετον, ὥστε χαὶ γενεαληγῶν αὐτὸν οὐ, χαϑάπερ ἔϑος ὃ 

ἐπὶ τῶν ἄλλων, πάππων ἢ πρηπάππων ἣ προγόνων ποιεῖται χατάλογον, 
[ες 

, ᾿ - Ψ μ᾿ , , ᾿ Αἱ ο ὶ ἣ» ἠδε ΄ 2 ἘΣ οὐχὶ βοῶν ἄντιχρυς, ὅτι οἰχία χαὶ συγγένεια χαὶ πατρὶς οὐδεμία ἐστὶν 

ἑτέρα σοφῷ ὅτι μὴ ἀρεταὶ χαὶ αἱ χατ᾽ ἀρετὰς πράξεις" ο,αὖὗται" γάρ 

φησιν οαἱ γενέσεις ΝῶΞξ: Νῶς ἄνθρωπος δίχαιος, τέλειος ἐν τῇ γενεᾷ 10 

3) αὐτοῦ, τῷ ϑεῷ εὐηρέστησεν“ (ἄδη. 0, 9). οὐ δεῖ δὲ ἀγνοεῖν, ὅτι νῦν 
Ψ ὠ Ὗ - [ὦ Ἁ ᾿1 ᾿ π᾿ - ᾿] , 

“Ὁ , τὺ “ {] ᾿Μ] ἐν ἢ) »ἀνϑρωπον“ οὐ χοινῷ τύπῳ τὸ λογιχὸν θνητὸν ζῷον χαλεῖ, τὸν μέντοι 

χατ᾽ ἐξοχήν, ὃς ἐπαληϑεύει τοὔνομα τὰ ἀτίϑασα καὶ λελυττηχότα παϑὴη 

93. χαὶ τὰς ϑηριωδεστάτας χαχίας τῆς ψυχῆς ἀπεληλαχώς. σημεῖον δέ" μετὰ 

τὸν οἀνθϑρωπον“ ἐπιλέγει τὸν  δίχαιον“ εἰπὼν οἀνθοωπος δίχαιος“, ὡς ιὖ 

ἀδίχου μὲν οὐδενὸς ὄντος ἀνθρώπου (χυριώτερον δ᾽ εἰπεῖν ἀνθρωπομόρφου 
Ω ΄ ““ Ξ: ᾽ν» 

84 ϑηρίου), μόνου δὲ ὃς ἂν ζηλωτὴς ἢ διχαιοσύνης. φησὶ δ᾽ αὐτὸν χαὶ 

»τέλξιον“ γεγονέναι διὰ τούτου παριστάς, ὡς οὐ μίαν ἀρετὴν ἀλλὰ πάσας 

ἐχτήσατο χαὶ χτησάμενος ἔἐχάστῃ χατὰ τὸ ἐπιβάλλον χρώμενος διετέλεσεν. ὶ ͵ ᾿ Ι ΞΕ ᾿ 

30 ἐπιστεφανῶν δ᾽ αὐτὸν ὡς ἀγωνιστὴν ἐχνενιχηχότα χηρύγματι λαμ προτάτῳ 32) 

πρησεπιχοσμεῖ φάσχων, ὅτι τῷ ϑεῷ εὐηρέστησεν“. οὗ τί γένοιτ᾽ ἄν ἐν 

τῇ φύσει χρεῖττον; τίς χαλοχάἀγαθϑίας ἐναργέστερος ἔλεγχος: εἰ γὰρ οἱ 

δυσαρεστήσαντες τῷ ϑεῷ χαχοδαίμονες, οἷς εὐαρεστῆσαι συνέβη πάντως 

1 χρατήσας (ἘΠ ἢ ἀναχωρήση ΠΕ, ἀναχωρήσει ἡ, ἀναχωρεῖ ΔΤ 2 ξαυτὸν) 

αὑτὸν ( χαίρων δά. Μδηρ. (νο] βεγι δορί τὰς --- ὁμιλίας) ὦ πραγμα- 

τειῶν 5, πραγματιῶν Εἰ: πραγμάτων σοίοτϊ τῶν] τὸν (ἱ { τῷ οτα. ΕῸὺ 

γαληνὸν Βοτρβῖ: γαλήνιον “τοῦ, οὕτως ΒΕΚ: οὕτω οοίοτὶ 1 πρὸς αἸ!. 

ον ΠΕ ἀλλὰ τίνων; ΜΑΒΠΡ, τινῶν οἵη, Ατπὶ 9. ἑτέρω ΗἸΡ 

χατὰ δ πράξεις} τάξεις 10. φησιν] εἰσιν ΒΕΚ Νῷε αἱ. οἵ, 
ΟΡ ἅτ χαὶ τέλειος ΑΥπι, τέλειος οἵη, (ἱ 11 νῦν οι. ᾿α 12 χαὶ 

ϑνητὸν Ατὼ τὸν] τὸ ΒΕΛΕΙΗΡ 12 ὃς] ὃ ΒΕ τίϑασσα ΜΕΚ 

15. τὸν 411.1 τὸ οὐηὶ, Νίδμρ. τὸν δίκαιον εἰπὼν ἀνϑρωπος οἴη. Αὐτὴ 1 ἀδίχου] 

διχαίου (Ἐὶ Ροβὶ ὄντος δι ϊησαθιηι οἱ ἀνθρώπου σα βοηα. σοπίπηρσιπι ΟΕ 

16. 117 χυριώτερον.---ϑηρίου τα. ΟΕ( (ἰοτί. γϑοίο) 11 δὲ μόνου ΟΕ δ᾽ ΒΕ 
ὃς} ὡς ΛΉΡ, ὃς οἷα, ΒΕ 11 ἢ ΑΒΕ 18. παριστὰᾶ 13 ἐχέχτητο (ἃ 

90 δ᾽ ο. ΒΕ ἐχκνενιχηκότα Καὶ (οὐμ!. δίαηννν; εὖ νενιχηχότα σοίοτὶ 21 τί 

ΟΝ; τίς οοΥῖγ. ὁχ τί ΚΕ, τίς σοιοῦὶ 2} χρεῖττον ὁοτγ, ἴῃ χρείττων Κὶ οὐ. ΠΕ 

κρείττων ὁοίοτὶ τίς χ, ἐναργέστερος δησι: τῆς χ, ἐναργέστατος οοὐ. Ατὴι 

9) τῷ ϑεῶ ΠΕΙΚ : τῷ οἵη, οοἰονὶ συνέβη ΕΚ: συμβέβηκε σοίοιϊ 
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"» ,’ 2 " -. ΕἾ -- ’ - , Α 

εὐδαίμηνες. (1.) οὐχ ἀπὸ σχοποῦ μέντοι ταῖς τοσαύται “ἤν ΕΝ Ὁ { γκ 
Ὡ - Φὺ ὡϑ Ξὺ 

᾿ Ψ - ’ - . ἢ -» 

ὑμνήσας τὸν ἀνϑρωπον ἐπεῖπεν, ὅτι ο,τέλειος ἦν ἐν τῇ γενεῖᾶ αὐτοῦ“ 
] (ὕφῃ. 0, 9), δηλῶν ὅτι οὐ χαϑάπαξ ἀλλὰ χατὰ σύγχρισιν τῶν χατ᾽ ἐχεῖνον 

τὸν χρόνον γεγονότων ἀγαθὸς ἦν. ἤδη γὰρ οὐχ εἰς μαχρὰν ἐπιμνη- ὃ1 

- 2} σϑήσεται σοφῶν ἑτέρων, οἵ τὴν ἀρετὴν ἀνανταγώνιστον ἔσχον, οὐ πονηροῖς 

αἀντεξετασϑέντες οὐδ᾽ ὅτι βελτίους ἐγένοντο τῶν χατ᾽ αὐτοὺς ἀποδοχῆς 

χαὶ προνομίας ἀξιωϑέντες, ἀλλ᾽ ὅτι φύσιν εὔμοιρον χτησάμενοι διετήρησαν 

αὐτὴν ἀδιάστροφον, οὐ φυγόντες μοχϑηρὰ ἐπιτηδεύματα, ἀλλ οὐδὲ τὴν 

ἀρχὴν αὐτοῖς περιπεσόντες, προηγουμένως δὲ χαλῶν ἔργων χαὶ λόγων 

᾽ὺὸ ἀσχηταὶ Ἰενόμενοι τὸν βίον ἐπεχόύσμουν. ϑαυμασιώτατοι μὲν οὖν ἄνδρες 38 

ἐχεῖνοι γεγόνασιν, οἱ ταῖς ὁρμαῖς ἐλευϑέραις χαὶ εὐγενέσιν ἐχρήσαντο, 

μἢ χατὰ μίαλησιν ἣ ἐναντίωσιν ἑτέρων, αλλ αὐτὸ τὸ χαλὸν χαὶ τὸ 

δίχαιον ἀποδεξάμενοι, θαυμάσιος δὲ χαὶ ὁ τῆς χαϑ᾽ αὑτὸν γενεᾶς ὃιεν 

γηχὼς χαὶ μηδενὶ συνενεχϑεὶς ὧν ἐζήλωσαν οἱ πολλοί" δευτερείων μ 

1 οὗτος ἐφίξεται, τὰ δὲ πρῶτα τῶν ἄϑλων ἐχείνοις ἀναδώσει ἢ φύσις. 

ὶ Ι δ᾽ οὐχὶ μέγα χαὶ περι- 39 
μάχητον ὧν ὀρέγει χαὶ δωρεῖται ϑεύς; σαφεστάτη δὲ πίστις αἱ τῶν 

χαρίτων ὑπερβολαί, ὧν οὗτος ἔτυχεν. ἐπεὶ γὰρ ἀδιχημάτων φορὰν 40 

ἤνξγχεν ὃ χρόνος ἐχεῖνης χαὶ πᾶσα χώρα χαὶ ἔθνος χαὶ πόλις χαὶ οἰχία 

0 χαὶ ἔχαστος ἰδία, πονηρῶν ἐπιτηδευμάτων ἀνεπέπληστο, πάντων ἐχουσίως 
" - 

χαὶ ἐχ προνοίας ὡς ἐν ἀγῶνι περὶ τῶν ἐν τῷ διαμαρτάνειν πρωτείων 

1 μέντοι ὁπ. ΑΥΠῚ τοιαύταις Εὶ 3. ἣν οἵα. ΒΚ αὐτοῦ ἑοἀά. : αὑτοῦ ν 

ὦ χαϑάπας οοὐά,:; χαϑάπαν νοϊο δίαμπα, 4 γεγονότων οἵη. ΑΥΠῚ ὃ οἵ ἢ ἃ 
ἀνταγώνιστον ΗΡ προνομίας προνοίας ΒῈΚ ἀλλὰ 8 μοχϑηρὰ ἐπι- 

τηδεύματα ΒΕΚ ΑΥτ: ἐπιτηδεύματα μοχϑηρά εοῖοτί οὐ περιπεσόντες εἰς μοχϑηρὰ 

ἐπιτηδεύματα Ατιῃ ὃ. 9. ἀλλ᾽. --περιπετόντες θη]. Ατίη 9. χαλῶν] ὅλων Δτίῃ 

10 ϑαυμασιώτατοι ΕΚ: ϑαυμαστότατοι σοίοτί ἀνῶρες Κα : οἱ ἄνδρες ΠῈΣ Αταν, ἀνϑρωποι 

σοῖοτὶ 11 χαὶ εὐγενέσιν» οἵη. ΔΤ 12, 1 χαὶ αὐτοδίχαιον ἀσπαζόμενοι ΒΕ 

12 ϑαυμάτιος ΒΕ: θαυμαστὸς σοϊοιὶ καϑ" ἑαυτὸν ἢ, χαταυτὸν ( ᾿’ῦ αὑτὰ 

ΒΕ: ταῦτα σοίοεὶ 18 ἐπειδη γὰρ οἵἷὰ. Δτσιῃ ἀδιχημάτων ΒΓΔΕ 

Ασαν: ἀδιχημάτιον χαὶ ἀσεβημάτων σοϊοιὶ 19 ὁ χρόνος ἐκεῖνος ΒΕΚ Αγ: ἐκεῖνος 

ᾧ χρόνος σοῖρτῖ καὶ πόλις χαὶ ἔϑνος ἰταπκρ. ΒῈΚ 19, 9 χαὶ οἰχίχ χαὶ 

ἔχαστος ἰδίᾳ οἵω, Ατιῃ 90 ἀνεπέπληστο ΒΕ, ἀναπέπληστο Κα: ἐπέπληστο σοίοτὶ 

πάντως Εὶ 21 προνοίας} παροινίας ΒΕ Ρῦϑὶ ὡς 44, γὰρ ΒΕ 

ὁ Ονίγεπες Ποιεῖ, ἴὰ Νπει, ΓΔ 1 τς Δ Ρ. 77 (]ιοηεναι τοῖν δρ] οὲ ὁχ [15 πα ᾿Θ σ 118 

5ίησο!  αὐΐηθιο, Γπιξίογα πὶ τη ρσὶ5. ὁΧχ οοπιραγαϊίοπο οοτογοσπιπι οἷαί ν᾽ ἀθπίαγ ΒΑ Βἐ ἀρὰ 

θη. ἀφηΐηιο ἀφ Νοο βογρίιπη. δβῖ, πο περ ἱακίυβ οἱ ρουίοσίαϑ ἴῃς σοπογα θη 0 

5πας ἴῃ απὸ οβίσηδίταγ, ἀπο. ποῖ ὁχ ἰπίοστο ρογίοοιαβ, οὶ ἴῃ πο ΓΙ ΪΟ ἢ. 8118 ΡῸΓ- 

ἰδοίαβ. [αϑγὶς οἵ αὐἱ σου ραν] ποπὶ σοίθγογαπι ᾿π5π|8. ΡτΟΒ ἢ ἐΐατεβ. 5], 
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, 

ἁμιλλωμένων --- μξττὰ σπηυδῆς γὰρ ἀπάτη σὴς ξἐφιλονείχουν, ἐχάστου τὸν πλη- 

σίον μεγέϑει χαχίας ὑπερβαλεῖν ἐπειγομένου χαὶ μηδὲν παραλείποντος τῶν 

ἽΙ πρὸς ἐπίληπτον χαὶ ἐπάρατον βίον --- (8.) ἐρ᾽ οἷς ὃ ϑεὸς εἰχότως 

δυσχεράνας, εἰ τὸ ζῷον τὸ ἄριστον εἶναι δηχοῦν χαὶ συγγενείας ἀξιωϑὲν 

τῆς πρὸς αὐτὸν ἕνεχα τῆς ἐν τῷ λόγῳ χοινωνίας, δέον ἀρετὴν ἐπιτηδεύειν, ὁ 

ἐζήλωσε χαχίαν χαὶ τὰ εἴδη πάντα χαχίας, δίχην δρίζει τὴν προσήχουσαν, 

ἀφανίσαι τοὺς τότε ὄντας χαταχλυσμῷ διανοηϑείς, οὐ μόνον τοὺς ἐν τῇ 

πεδιάδι χαὶ τοῖς χϑαμαλωτέρηις ἀλλὰ χαὶ τοὺς ἐν τοῖς ὑψηλοτάτοις 

42 ὄρεσι χατοιχοῦντας. ἢ μὲν γὰρ μεγάλη θάλαττα μετέωρος ὡς οὐδέπω 

πρότερον ἀοϑεῖσα διὰ τῶν στομάτων αϑρόα ῥύμῃ τοῖς χαῦϑ' ἡμᾶς εἰσ- 10 

ἐρρύη πελάγεσι, τὰ ὃδὲ πλημμύραντα νήσους χαὶ ἠπείρους ἐπέχλυσε, 

πηγῶν δ᾽ ἀενάων χαὶ ποταμῶν αὐϑιγενῶν τε χαὶ χειμάρρων ἐπάλληλοι 

φοραὶ συνῆπτον ἀλλήλαις ἀναχεύμεναι χαὶ πρὸς ὕψος ἐπαιρόμεναι 

48. ἐπέβαινον. οὐ μὴν οὐδὲ ὃ ἀὴρ ἠρέμει" πάντα γὰρ τὸν οὐρανὸν βαϑὺ 

χαὶ συνεχὲς νέφος ἐπεῖχε καὶ πνεύματα ἣν ἐξαίσια πάταγοί τε βροντῶν ιὸ 

χαὶ ἐπιλάμψεις ἀστραπῶν χαὶ χεραυνῶν φοραί, χαταρρηγνυμένων ὄμβρων 

ἀπαύστων, ὡς νομίσαι τὰ μέρη τοῦ παντὸς εἰς ἱὰν φύσιν τὴν ὕδατος 

ἀναστοιχειούμενα σπεύδειν, ἕως τοῦ μὲν ἀνωϑεν χαταράττοντος τοῦ ὃὲ 

χάτωϑεν ἐπανιόντος μετάρσιχ ἤοϑη, τὰ ῥεῖθρα, οἷς οὐ μόνον ἢ πεδιὰς 

χαὶ ὅση χϑαμαλὴ χαταχλυσϑεῖσα ἠφανίσθη, ἀλλὰ χαὶ τῶν ὑψηλοτάτων 30 

11 ὁρῶν αἱ χορυφαί. πάντα 1ὰρ τὰ μέρη τῆς τῆς ἔδυ χαϑ᾽ ὕδατος, ὡς 

πᾶσαν χαϑηρπάσϑαι χαὶ τὸν χύσμον ἀχρωτηριασθϑέντα μεγάλῳ ταύματι 
Ἃ -«-μ«οὐ ὧ- Ἁ , ᾿ -“ ΄ »- ᾿ - ΄ “-- Π ᾽ -. 

τὸν παντελὴ χαὶ ὁλήχληρον, ὃ μήτε εἰπεῖν μήτε νηῦσαι ϑέμις, λελω- 

1 ἀμιλλώμενοι 1, ἁμιλλωμένων οἷἢ. ΑΥη γὰρ ἈΜΑΤΙΠΡ: οἷα, σοίοτὶ ἈΠῸΠΙΘ 

ἐφιλονείχουν αὐ, ὅτω Τὶ οὕτως ας, ἐφυλονείχουν ὁπ. Ὁ ἔχαστοι Η3 3. μεγέϑει 

χαχίας ΒΝ Ασα: χαχίας μεγέϑει ὁοίοτῖ ἐπειγόμενοι ἢ" Ὡς ὃ χαὶ - βίον ὁ. 

Αὐτὴ 2 παραλιπόντος 1 τῶν] τὴν 1" ὦ εἰ σοτῖ, ὃχ εἰς ΒΕ ζῴων 

τῶ τὸ αἴτϑ, ο. ΠΕΡ ὃ μοβὲ ἐζήλωσε αἰά. δὲ 1Π’᾽ χαὶ - - χαχίας οἵη. 

Ἅτηι εἴδη} ἤδη ἡ ἡ ἀφανίσαι ΠΕΙΝ - ἀφανίζειν. σοίοῦὶ οὗ μόνον 

ΠΕΚ Δτσῶν: οὐ μόνον δὲ ποίου! ἃ χαὶ τοῖς χϑαμαλωτέροις οἵη. Αατὰ ὑψηλο- 
οὐῷ ὑπ, ΑΥΠῚ Ὁ γὰρ οἷ. ΒΚ ϑάλασσα ῈΚ ἢ’. 10 ὡς οὐδέπω 

ρον ὁπ. ΔΤ Ὁ ὡς οὐτῖ, ὃΧ ὧν "ὦ, ὧν Βὶ οὔπω Β: 11 πλημ- 
μόροντα χε χαὶ οὐ, ΠΕ 19 δ᾽ ΒΕΚ τὰ; τ ΟΜ ΆΠΡ, τε ἃς τῶν Εὶ 
ἀενάων ΟΝ : ἀεννάων οοίοτὶ ποταμῶν αὐδιγενῶν ΒΕΚ Αταῖς: αὐϑιγενῶν ποταμῶν 

οὐἴοτγὶ τε ΕΚ: οἷ. ὑθίοτι 1. ἀλλήλαις ΕΣ: ἀλλήλοις οοίοει 

ἀνεργόμεναι ΟΕ 11 αὐἴὸ βαϑὺ Δ. χαὶ ΜΙ ΔΛΟῸΗΡ 1 καὶ ρεῖιι5. 858. ΗΡΞ 

τε ΒΕΙΚῚ.: δὲ σοίοτὶ 10 ἐπιλείψεις ἄστρων ὲῈ 11 τὴν] τοῦ ΚΗΙΡ 

18 ἕως} ὡς ΟΕ{Ὶ καταρράττοντος ΟΛΒΕΚ μνοβέ δὲ «αὐ. χαὶ ΒῈ 

20 χαὶ ὅση χϑαμαλὴ οὦ. Δτίῃ 2]. 22 ὡς ὅλην ἀνηρπάσϑαι ΒΕ 22 28 μεγάλῳ -- 

ϑέαϊς οἵη. Αττὴ 22 μεγάλα τμήματα ὁσομ]. δίδησ, 9 μήτ᾽ ΕΚ νομῆσαι ἢ 
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βῆσθαι δοχεῖν. ἀλλὰ γὰρ χαὶ ὁ ἀήρ, ἔξω μέρους βραχέως τοῦ χατὰ σε- 
, - 

λήνην, ἅπας ἀνήλωτο νιχηϑεὶς ὑπὸ τῆς τοῦ ὕδατος φορᾶς χαὶ βίας, ὅπερ 
ᾷ “τῷ , ᾿᾽ " " ᾿ -. » ᾿ ““α ᾿ 4 ἐἐἔἶν " ᾿ 

ἀνὰ χράτος τὴν ἐχείνου χώραν ἐπέσχε. τότε δὴ τότε εὐθὺς ἐφθείρετο 4 
Ψ»"» 

φῦείρει γὰρ ὡς ἔνδεια χαὶ πλῆϑος ἄμετρον --᾿ 
ἭἍ ᾿ , »'Ὺ-Ν 

σὰ σπαρτὰ χαὶ ὁ 

ν, » ᾿ " “"- ᾿ - ᾿΄ Εν 

ἔϑνησχον δ᾽ αἵ μυρίαι τῶν ζῴων ἀγέλαι ἡμέρων ὁμοῦ χαὶ ἀγρίων" ἣν ων 

γὰρ εἰχός, τοῦ χρατίστου γένους ἀνθρώπων ἀφανιζομένου, μηδὲν ὑπολει- 
ν᾿ 

οὕτναι τῶν χειρόνων, ἐπεὶ χαὶ πρὸς τὰς ἐχείνου χρείας ἐγένετο δοῦλα 

5. Νι τρόπον τινὰ δεσποτιχαῖς προστάξεσιν ὑπηρετήσοντα. τοσούτων [δὴ χαὶ 40 
“" 

τηλιχούτων ἐπιρραξάντων χαχῶν, ἅπερ ἐχεῖνος ὁ χαιρὸς ὥμβϑρησε -- 

ιὸ πάντα τὰρ τὰ τοῦ χύσμου μέρη, δίχα τῶν χατὰ τὸν οὐρανόν, ἐχινήϑη 

παρὰ φύσιν, ὡς ἂν βαρεῖαν χαὶ ϑανατώδη νύσον νοσήσαντα ---, μόνος 

ὃξ εἷς οἶχος ὃ τοῦ λεχϑέντος ἀνδρὺς διχαίηυ χαὶ θεοφιλοῦς διασῳ ζεται 

δύη λαβόντος τὰς ἀνωτάτω δωρεάς, μίαν μέν, ἣν εἶπον, τὸ μὴ πᾶσι 

τούτοις συναπολέσθαι, ἑτέραν δὲ τὸ πάλιν ἀρχηγέτην αὐτὸν ὑπάρξαι νέας 
"»ἢ 

τὸ ἀνϑρώπων σπορᾶς" ἠξίωσε γὰρ αὐτὸν ὁ ϑεὸς χαὶ τέλος τοῦ γένους ἡμῶν ᾿" 

χαὶ ἀρχὴν γενέσθαι, τέλος μὲν τῶν πρὸ τοῦ χαταχλυσμοῦ, τῶν δὲ μετὰ 

τὴν χαταχλυσμὴν ἀρχήν. 
τὴν ἘΝ , ὥ δ ᾿ " - - 

(9.) Τοιοῦτος μὲν ὁ τῶν χαῦ᾽ αὐτὸν ἄριστος, τοιαῦτα ὃξ χαὶ τὰ 417 

τε)ειμένα ἀϑλα αὐτῷ, ὁποῖα δεδήλωχεν ὁ ἱερὸς λόγος. τῶν δ᾽ εἰρη- 
, - ν . - ν - , ᾿, Ω 2 

9ὸ μένων τριῶν εἴτε ἀν)ρῶν εἴτε ψυχῆς τρύπων ἐναρμᾳόνιος ἢ τάξις" ὁ μὲν 
΄ ., , ξὝι.» κε "» ᾿ -- -ἃ ’ ΄ ’ - ᾿ 

γὰρ τέλειος ὁλόχληρος ἐξ ἀρχῆς, ὁ ὃὲ μετατεϑειμένος ἡωυΐεργος, τοῦ βίου 
᾿ ᾿ ᾿ ἣ- ἢ » " - δι 

τὸν μὲν πρότερον χρόνον ἀναθεὶς χαχία, τὸν δ᾽ ὕστερον ἀρετῇ, πρὸς ἣν 
, ΄ μ» » 8 ἊΨ ΄ 4 " " 4 “ ᾿μ 

μετανέστη χαὶ υετωχίσατο, ὃ ὃὲ ἐλπίζων, ὡς αὐτὸ δηλοῖ τούνομα, 

2 ἅπασαν ἥλω (50) ΒΕ ἀνήλωται ᾿ἧς ἠἡλλοιώϑη ΑΥὐπὶ νιχηϑεὶς] τῷ νενιχῆσϑαι 

ΠΕ, τῷ νιχῆσϑαι καὶ φορᾶς καὶ βίας ΒΕ : βίας χαὶ φορᾶς ὁοίοι), φορᾶς χαὶ οἴπ. ΑΥΠῚ 

2) τότε δὴ τότε ΠΕΚ : ἅ1Π. τότε ὁπι. ἑοίοτὶ ὦ δὲ ΒΚ ὃ πράξεσιν ΕἹὶ 
ὑπηρετήσοντα ΟΒΕΗ:: ὑπηρετήταντα οοίοτὶ 9 ἐπηρραξάντων ἴδ; χαταρραξάντων 

οηϊ. Μδηρ. 10 χατὰ τὸν οὐρανὸν ΠΕΙΚ τ: χατ᾽ οὐρανόν ἐοίοτὶ 12 δὲ 

οἵ. πῇ ὁ οἱ. ΒΡὲ 13. μέν οιη. ΒῈ 1Ὁ. 14 πᾶσι τούτοις] πᾶσιν 

οὗτος ἃ 11 ἀρχηγέτην» αὐτὸν ΟΕ ΙΚ τ αὑτὸν ἀρχηγέτην ἑοίοτϊ ὑπάρξειν ΚἼΙ: 

νέα: γενεᾶς ΟΡἾΣΔ, τοῦ γένους τῆς νέας ΠῚ 1Ὁ τοῦ γένους ἡμῶν ΕΚ τα; ἡμῶν 

τοῦ γένους σοίοτὶ 18 χαϑ᾽ αὑτῶν (ἱ 19. τιϑέμενα (ΟΝ 19. 30 τῶν--- 

τάξις οἵα. ΕΟ 20 εἴτε ἀνδρῶν οἵη, ΠΡῚ (Τατγῃ.), δα, πὰρ. "Σ Ψυχῆς 

βοτίρδὶ (ϑς Αταὶ αἰ νἱΔ.}: ψυχῶν εοὐα, δυο τρόπων αἃ. εἴτε {3 (Τ τ.) 

τρόπων σοΥγ, ΟΧ τρόπον Καὶ, τρόπον ΒΕ 91 ὁλόχληρον Εὶ μετατιϑέμενος ΕΟ 

ἡμιεργὸς Μ τοῦ βίου ον. (ἡ, ροβὲ χρόνον (22) ἵγάηβρ. ΔΤ 22) πρῶτον Καὶ 

ἀναθεὶς ΒΕΙΚ : ἀνατιθεὶς ὁοίονϊ δὲ ΠΚ 2 μετωιχήσατο δ, μετωχήσατο 

ΒΔῈΡ δ᾽ ΒΕΚ τοὔνομα οι. ΒΕ 
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» ΓΖ " ΄ » -. - ᾿ 

ἐλλιπής, ἐφιξμενος δὲν ἀξὶ τοῦ χαλοῦ ἡπω δ᾽ ἐσνιχέσθϑαι τούτου 1), ὅὙΞΙ ξ γ 80 : 
, 

δεδυνημένος, ἀλλ᾽ ἐοιχὼς τοῖς πλέουσιν, οἱ σπεύδοντες εἰς λιμένας χα- 

ταίρειν ϑαλαττεύουσιν ἐνορμίσασθϑαι ἡ δυνάμενοι. 

48 (10.) Ἡ μὲν οὖν προτέρα τριὰς τῶν ἀρετὴν ἐπιποϑησαάντων ὃε- 

δήλωται. μείζων δέ ἐστιν ἢ ἑτέρα, πεοὶ ἧς νυνὶ λεχτέον. ἐχείνη μὲν ὁ 

τὰρ τοῖς ἐν ἡλιχία παιδιχῇ ἀαϑήμασιν ἔοιχεν, αὔτη δὲ τοῖς ἀνδρῶν 

αϑλητιχῶν τυμνάσμασιν ἐπὶ τοὺς ἱεροὺς ὄντως ἀλειφομένων ἀγῶνας, οἷ 

σωμασχίχς χαταφρονοῦντες τὴν ἐν τῇ ψυχῇ χατασχευάζουσιν εὐξξίαν 

49. ἐφιέμενοι τῆς χατὰ τῶν ἀντιπάλων παϑῶν νίχης. οἷς μὲν οὖν διενήνοχεν 

ξ ἕν χαὶ τὸ αὐτὸ τέλος ἐπειγόμενος, αὖϑις ἀχριβέστερον 10 

δὲ χρὴ περὶ τῶν τριῶν συλλήβδην προΞξιπεῖν, ἀναγχαῖον 

0 αἡ παρασιωπῆσαι. τούτους τοίνυν συμβέβηχε μιᾶς οἰχίας χαὶ ἑνὸς 

Ἱένους εἶναι --- ὁ γὰρ τελευταῖος υἱὸς μέν ἐστι τοῦ μέσηυ, υἱωνὸς δὲ τοῦ 

πρώτου --- χαὶ πάντας φιλοϑέους ὁμοῦ καὶ ϑεοφιλεῖς, ἀγαπήσαντας τὸν 

ἀλη ϑεὸν χαὶ ἀνταγακηϑέντας πρὸς αὐτοῦ, ὃς ἠξίωσε, χαϑάπερ δη- 15 

λοῦσιν οἱ χρησυοί, διὰ τὰς ὑπερβολὰς τῶν ἀρετῶν αἷς συνεβίουν 

1] χοινωνῆσαι! τῆς προσρήσεως αὐτοῦ. τὸ γὰρ ἴδιον ὄνομα τοῖς ἐχείνων 

ἐναρμησάμενος ἥνωσε, τὴν ἐχ τῶν τριῶν σύνϑετον χλῆσιν ἐπιφημίσας 

ἑαυτῷ" τοῦτο γάρ μου“ φησίν οὔνομα ἐστιν αἰώνιον, ϑεὸς ᾿Αβραὰμ 

χαὶ ϑεὸς ᾿Ισαὰχ χαὶ ϑεὸς ᾿Ιαχώβ“ (εἴ. Εχοά. 3,10) --- ἀντὶ τοῦ [ χαϑάπαξ ρ. 9 Ν. 

τὸ πρός τι’ χαὶ αὐποτ᾽ εἰχότως" ὀνόματος 1ὰρ ὃ ϑεὸς οὐ δεῖται, μὴ 91 
ἌΨ 

δεόμενος δ᾽ ὅμως π᾿ τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων χλῆσιν οἰχείαν, 

ἵν᾽ ἔχοντες χαταφυγὴν πρὸς ἱχεσίας χαὶ λιτὰς μὴ ἀμοιρῶσιν ἐλπίδος 

3 χρηστῆς. (11.) ταῦτα μὲν οὖν ἐπ᾽ ἀνδρῶν ὁσίων εἰρῆσθαι δοχεῖ, 

1 ἐλλειπής ΒΕΘΟΟΝ μὲν οἵα. ΟΕ μήπω ΒΕ: οὕπω οσεϊοτὶ τοῦτου 

οτη, τίη 2 λιμένας ΒΕΚ: λιμένα σείοτὶ) Ὡ, ὃ χατέρρειν ἡ καταίρειν 
ϑαλαττεύουσιν οἴῃ. ΤΩ 2. δηΐο ϑαλαττεύουτιν αὐ. ἔτε ἸΔῊΡ ϑαλαττεύουσιν 

ΠΕ: ἐνθαλαττεύουσιν σοίοτὶ 4 ἐπινοησάντων (1{ἰ, ἐπιπονησάντων ὁοπὶ, Μίαν, 

ἡ, ὃ ἐχδεδήλωται Κα ΠῚ ἡ ἑτέρα ΒῈ Ατῆ; ἡ οἷ. ὁθίοτὶ Ὁ παιδιχοῖς 

σΕΘΛ ἰ ἀδϑλητῶν 8 σῶμα σχιᾶς Μ, σώματος σκιὰν 8. τῶν] τὴν Εὶ 

οὖν ὑπ, ΟΕ ρυβὲ οὖν αὐ. χαὶ ΚΗ Ρ, ἀ6), 15 10 τέλος] γένος Εὶ 
11 προειπεῖν ΟΕἼ15: προσειπεῖν σοίοτὶ 12. τούτοις ΟΕΟΜΑ 11 πάντα Εἰὶ 

φιλοϑέηυς) ϑεοφιλοὺς (ἡ, θεοφιλοῦς ΕἸ δηῖ6 ὁμοῦ «46, χαὶ (ἱ ϑεοφιλῶς 

ἀγαπήσαντος ἴῃ ταβ. κὶ 10 αἷς οὐτγ, ὁχ οἷς Β, οἷς Εὶ 11 ζαὐτοὺῷ᾽ κοινω- 

νῆσται (ν91] χοινωνῇσαι τῆς ζξαυτοῦ) προσρήσεως αὐτοὺς) σοηίοῖο αὐτοῦ ΕΚ : αὐτούς 
(ἐ Δτιν, αὐτῆς Ἀ, αὐτοῖς ὁείοτὶ (ρτοῦαι δ ομα}.) 18 ἁρμοσάμενος ΒΕ 

19. αὐτῷ ΒΕΚ 90 χαὶ αὐταὶ οὐ, ΒΕ καθάπαξ) ἅπαξ ΟΕ, χαϑ᾽ ἅπαν 

ΜδηΡ. 21 τὸ] τὰ Αγπ 92 τῷ οι. Εὶ 28 ἵν᾽ ΒΕ: ἵνα ἐοίοεὶ 
ἱχεσίαν ἃ ἄμοιροι ὦσιν ΒΕῈΚ 94. ροβὲ οὖν αὐ, ὡς Δτιι ἐπ᾽ ἀνδρῶν 
οιη. ΒΕ ὁσίων) τὸ ἀοϊοπάνπη γ6} βογ θη ἀππὶ τριῶν ὁοηϑαὶ Μδηρ, 
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μηνύματα δ᾽ ἐστὶ φύσεως ἀδηλοτέρας χαὶ πολὺ βελτίονος τῆς ἐν αἰσθητοῖς. 

τρόπους γὰρ Ψυχῆς ἔοιχεν ὃ ἱερὸς διερευνᾶσθαι λόγος, ἀστείους ἅπαντας, 
᾿ ᾿ ΕΥῚ ᾿ “.} " , " “Ύ τ» "» ᾿ ΄ 

τὸν μὲν ἐχ διδασχαλίας, τὸν δ᾽ ἐχ φύσεως, τὸν δ᾽ ἐξ, ἀσχήσεως ἐφιέ- 

μενον τοῦ χαλοῦ. ὁ μὲν γὰρ πρῶτος, ἐπίχλησιν ᾿Αβραάμ, σύμβολον 

ὃ διδασχαλιχῆς ἀρετῆς ἐστιν, ὁ ὃὲ μέσης, ᾿Ισαάχ, φυσιχῆς, ὁ δὲ τρίτος, 
Ἴ " 5" - " ᾿ ᾿ " . .ὦ ΩΝ - --" κι 
Ιαχώβ, ἀσχητιχῇῆς. ἀλλὰ γὰρ οὐχ αγνοητέον, ὅτι μετεποιξῖτο τῶν δ 

τριῶν ἕχαστος δυνάμεων, ὠνομάσϑη δὲ ἀπὸ τῆς πλεοναζούσης χατ᾽ 

ἐπιχράτειαν" οὔτε γὰρ διδασχαλίαν ἄνευ φύσξως ἢ ἀσχήσεως τελειωϑῆναι 
Ἁ , 

δυνατὸν οὔτε φύσις ἐπὶ πέρας ἐστὶν ἐλθεῖν ἰχανὴ δίχα τοῦ μαϑεῖν χαὶ 

ι0ὸ ἀσχῆσαι οὔτε ἄσχησις, εἰ υἡ προθϑεμελιωϑείη φύσει τε χαὶ διδασχαλία. 
- » ὄντως οὖν χαὶ τὴν τῶν τριῶν λόγῳ μὲν ἀνδρῶν ἔργῳ δ᾽ ὡς εἷ- δ4 προσηχήντως οὖν χαὶ τὴν τῶν τριῶν λόγῳ μ ρῶν ἔργῳ δ᾽ ὡς εἶ 

πὸν ἀρετῶν οἰχειότητα συνῆψε, φύσεως, μαϑήσεως, ἀσχήσεως, ἃς ἑτέρῳ 

ὀνόματι Χάριτας ἰσαρίϑαους ἀνθϑρωποι χαλοῦσιν, ἢ τῷ χεχαρίσϑαι τὸν 
-  . 5 ᾿ - ᾿ " Γ᾿ -- ΄ “- 

ϑεὸν τῷ ἡμετέρῳ γένει τὰς τρεῖς δυνάμεις πρὸς τελειότητα τοῦ βίου ἢ 

τὸ παρόσον αὖται δεδώρηνται ψυχῇ λογικῇ ξαυτάς, δώρημα τέλειον χαὶ 

χάλλιστον, ἵνα χαὶ τὸ αἰώνιον ὄνομα τὸ δηλούμενον ἐν τοῖς χρησμοῖς 

ἐπὶ τριῶν μὴ ἐπ᾽ ἀνθρώπων μᾶλλον ἣ τῶν εἰρημένων δυνάμεων 

λέγηται. ἀνθρώπων μὲν γὰρ φϑαρτὴ φύσις, ἄφθαρτος δ᾽ ἢ τῶν ἀρετῶν" δ 

εὐλογώτερον δὲ ἐπιφημυίζεσθαι τὸ ἀίδιον ἀφϑάρτοις πρὸ ϑνητῶν, ἐπεὶ 

"0 σγγγενὲς μὲν ἀϊδιότητος ἀφϑαρσίχ, ἐχϑρὸν ὃὲ ϑάνατος. (132.) χρὴ δῦ 
΄ ΜῈ "} «Ὁ Α͂ «Ὁ μὰ Ὡ δ Ἂν ν 2 Ὁ Ἀ- ἈΡΌΝΣ, 

μέντοι μηδ᾽ ἐχεῖνο ἀγνοεῖν, ὅτι τὸν μὲν πρῶτον ἀνϑρωπον τὸν γηγενῆ 
ςἐ (». - 

πατέρα τῶν ἄχρι τοῦ χαταχλυσμοῦ φύντων εἰσήγαγε. τὸν ὃὲ μόνην ἐχ 

τῆς τοσαύτης φϑορᾶς ὑπολειφϑέντα πανοίχιον ἕνεχα διχαιοσύνης χαὶ τῆς 
" , - ᾿ δι - ΄ . , 3 ἄλλης χαληχαγαϑίας τοῦ νεάσοντος αὖϑις χαινοῦ γένους ἀνθρώπων, τὴν 

35 δὲ περίσεμνον τριάδα χαὶ περιμάχητον ἑνὸς εἴδους ἐπιλεγομένου, βασίλειον 

Ι δ᾽ οῃ. ΒῈ δηΐο φύσεως 64. χαὶ ΒΕ 2 ὃ ἱερὸς λύγος ἀστεῖος διερευ- 
νἄσϑαι ἅπαντας ΒΕ διερμηνεύεσθϑαι οοηϊ. Μδησ, ὦ δ᾽ ρνε.] δὲ ΒΕ 

θ ἀσχητῆς ὁσοηϊ. Νδησ., τ ἕχαστος οἵη. (ΟΡ ὠνομάσϑαι Εὶ ὃ ΒΕΚ 
9. φῦτν ΟἿΝ ἱχανὴν ΟΝ, ἱκανὸν Ι᾿ὲ 10 ἄσχησιν Ο δῖα φύσει 

αἀἀ. χαὶ Εὶ 132. οἰκειοτάτη (ἱ φύσεως, μαϑήσεως, ἀσχήσεως ἸΥ̓́οη].: φύσις, 
μάϑησις, ἄσχησις σα. ; φύσιν, μάϑησιν, ἄσχησιν Μίδης, 14. τοῦ βίου ΒΕ ἢ τοῦ 

ὁπι. σοίοτὶ 1ἢ αὐτὰ δεδώρηται Βα Ψυχιχῆ (510) Καὶ τέλειον χαὶ 

ΒΕ: οἵ, σείοτί 11 ἐπὶ τριῶν μὴ ἐπ᾿ μὴ ἐπὶ τριῶν ((ν) ἐπ᾿ ἴοτί, ἀοίεη- 

ΠΌΤ 17. 15. δυνάμεων λέγηται ΕΚ ; λέγηται δυνάμειον σοίοεὶ 19 δ᾽ ΕΚ, 

οἴ. ἀτῶ τὸ ἀΐδιον ΜΆΝρ.: τὸν ἀΐδιον σοα 20 συγγενὴς ἢ 

ἀϊδιότητος ΒΕ : ἀιδιότης σοίοτι (Υ) ἀφθαρσίᾳ ν Ὡ1 τὸν αἷϊ, οὐ. ΒΚ 

22 τοῦ οἵα. "ἢ 23} πανοίχιον βου ρπὶ: πανοίχειον ΒΕΉΗΡ, πανοιχεί" ὃν (Ὃ, πανοιχί" 

ὃν ΜΑΛΕΙ πανοιχὶ Κ᾿ πανοιχὶ Νῶε νοϊε Μίαῃρ. 94. γεάσαντος ΒΕΡ ζχαὶ} 

χαινοῦ οοηΐϊ, αηρ. (εἴ. ὃ 929) 
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χαὶ ἱεράτευμα χαὶ ἔϑνος ἅγιον (Εχοά, 19. 0) οἱ χρησμοὶ χαλοῦσι. 

ὃτ μηνύει δὲ τοὔνομα τὴν δύναμιν αὐτοῦ" προσονομάζεται τὰρ “Πβραίων 
“λῴττη τὸ ἔθνος Ἰσραΐλ. ὅπερ ξρωαγνευθϑέν ἐσ ὁρῶν ϑεύν.“ ὅρασι: λώττῃ τὸ ἔθνος Ἰσραήλ, ὅπερ ἐρμηνευϑέν ἐστιν «ὁρῶν ϑεύν.“ ὅρασις 

- 
- τς ἢ μὲν δι᾿ ὀφθαλμῶν ἐν ἁπάσαις χαλλιστεύςξ! ταῖς αἰσϑήσεσιν, ἐπεὶ 

χαὶ διὰ μόνης χαταλαμβάνεται τὰ χάλλιστα τῶν ὄντων, ἥλιος χαὶ σελήνη ὃ 
᾿ ᾿ ΄ 4 ΄ ᾿ ΄. ᾿ ᾿ “- -"Ὄ - . 

χαὶ ὃ σύμπας οὐρανός τὸ χαὶ χύσμης, ἢ ὃξ διὰ τοῦ τῆς ψυχῆς ἢγε- 
᾿ . μ᾽ - " 4 ᾿ - ΄ Ῥ - » 

μηνιχηῦ πρηφέρε! τὰς ἀλλας ὅσαι περὶ αὐτὸ δυνάμεις" αὕτη | δέ ἐστι ρ. 10 Ν. 

“ ΩΝ ξ)" - οὗ Ν γῇ, “- ζὉ ὃξ αὐ ἦνων ἀξς ἕν ΞΡ τὰλλα μᾺ . φρόνησις ἦψις 75 οἰιανηῖϊας. “τί Ξ "ἡ μήνὴν ξἔςεηξνετο ταλλὰ ὡσὰ 

ἐν τῇ φύσει δι’ ἐπιστήμης χαταλαμβάνειν, ἀλλὰ χαὶ τὸν πατέρα χαὶ 

ποιητὴν τῶν συμπάντων ὁρᾶν, ἐπ᾿ ἃ ἄχρην εὐδαιμονίας ἴστω πρηεληλυθϑώς" 10 

οὐδὲν τὰρ ἀνωτέρω ϑευῦ, πρὸς ὃν εἴ τις τὸ τῆς ψυχῆς ὄμμα τείνας 

ὅ9 ἔφϑαχε, μονὴν εὐχέσϑω χαὶ στάσιν. αἵ μὲν τὰρ ἀνάντεις ὁδοὶ χαματηραὶ 

χαὶ βϑραθεῖα!, ἢ ὃξ χατὰ πρανοῦς φορά, συρῃὸν ἔχουσα τὸ πλέον ἢ 

χαάϑηῦον, ταχεῖα χαὶ ῥάστη. πολλὰ δὲ τὰ χάτω βιαζόμενα, ὧν οὐδὲν 

ὄφελος, ὅταν ἐχ τῶν αὑτοῦ δυνάμεων ἀναχρεμάσας τὴν ψυχὴν ὁ ϑεὸς 18 

ὀλχὴ δυνατωτέρα πρὸς ξἐχυτὸν ἐπισπάσηται. 
» 

υυ (Ι 3.) Ταῦτα μὲν οὖν χοινῇ περὶ τῶν τριῶν ἀναγχαίως προειρήσϑω. 

λεχτέον ὃ᾽ ἑξῆς. ἐν οἷς ἔχαστος ἰδίᾳ τ προήνεγκεν, ἀπὸ τοῦ πρώτου τὴν ἀρχὴν 

λαβόντας. ἐχεῖνης τοίνυν εὐσεβείας, ἀρετῆς τῆς ἀνωτάτω χαὶ μεγίστης 

ζηλωτὴς Ἰενήόμενος ἐσπούδασεν ἰχοῦοι ϑεῷ χαὶ χαταπειϑὴς εἶναι τοῖς Ὃ 

πρησταττημένοις ὑπ᾽ αὐτοῦ, προστάξεις ὑπολαμβάνων οὐ τὰς διὰ φωνῇς 
ἣ 

καὶ Ἰραυμάτων μηνυομένας αὐτὸ μόνον, ἀλλὰ χαὶ τὰς διὰ τῆς φύσεως 

Ι χαὶ ργ. οὐ. {Π{ν} 3. ἐρμηνευϑέν ἐστιν Καὶ, ἑρμηνευϑὲν (οιη. ἐστιν) ΒΤ: ἑρμηνεύεται 

σρίοτὶ 4 δὲ ΒΕΚ ἡ μὲν} ἡμῖν ΠΕῸ ἢ χαταλαμβάνεσθαι ἃ ὕ σύμπας 

ὁ οὐρανός ἴγαππρ. Κα ἴ ὅσαι ΟΕ : ἃς αἱ (Εις ὅσαι αἱ ΜΛῊΡ αὐτὸ ΚΜΆΗΡ: 

αὑτὸν 1, αὐτὰ ΟΕ, αὐτὴν νοϊυῖ! Μδην. ὃ᾽ ἐπτὶ ΒΕΚΕῈ ἃ ἢ ἐξεγένετο 

μὴ μόνων ἵγαπδρ. ΠΡ) ἐξἐ γένετο (Ὁ τἄλλα ἘΚ, τἄλλα Β: τὰ ἀλλα σοίογὶ 

9 ἐν τῇ φύσει οἴη. ΒΕ Ι0 ἐπ᾿ ἄχρων ἡ ἐπ᾿ ἄκραν εὐδαιμονίαν ΒΕΚ 

ἴσϑω ἃ 11 τῆς οἷο. Ε ὄμμα τείνας ΒΚ Ασῃ: τείνας ὄμμα οοίοτγὶ 

12 πέφϑαχε ΜᾺ ἐχέσψω 11], ἐχέτω ΑΚ στάσιν] χατάστασιν ΟἿΌΝ 

ἀνάντεις) αὐτῆς ἢ ὁδοὶ οὐ, Ασὰ 13 φορά οἴῃ. ΑΥΠῚ Η χαϑ᾽ ὁδὸν "( 

1 αὑτοῦ κοιίρ5ὶ: αὐτῶν Καὶ, αὐτοῦ ὁοσίοτὶ (ν) δυνάμεων σολι, ὁχ δυναμένων ἢ 

ἀναχράτας 1, (ΤῊΓγΠ.) 10 ἐχυτὸν ΟΣ ἢ αὐτὸν Μ, αὐτὸν σρίοεϊ ἐπισπάπηται ΒΕΚ: 

ἐπισπάταιτο ἑοίονὶ (ν) 11 οὖν ὈΠ ΙΚ : οἵη. σοίοτὶ εἰρήσϑω Εὶ 18 προήνεγκεν] 

διήνεγκεν ΕΚ τὴν ἀρχὴν οὐ. ΟΕ 19 λαβόντος ἀηῖο ἀρετῆς 

4, χαὶ Ο (Ταγη.) ἀρετῆς} ἐραστὴς ΠῚ ΚΠΡ 22 γραμμάτιον Ατ ((δηΐ. 

Νίδηρ.): πραγμάτων οοὐα, αὐτὸ τὰ (οὐπὶ. Μδησ.)}: αὐτῷ εὐ]. 

8 οἷ, δὰ νο]. 1} ὑδ,9 
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τρανητέροις σημείοις δηλουμένας, ἃς ἢ ἀληθεστάτη τῶν αἰσϑύήσεων πρὸ 

ἀχοῖς τῆς ἀπίστου χαὶ ἀβεβαίου χαταλαμβάνει. θεώμενος γάρ τις τὴν 0] 
, - ᾿ - ᾿ [4 -- 

ἐν τῇ φύσει τάξιν χαὶ τὴν παντὸς λόγου χρΞίττονα πολιτείαν, ἡ χρῆται 
ΙΖ [2 " - ΄ Ὅν ᾿ 

ὦ χύσμης, ἀναδιδάσχεται, φϑεγγομένου μηῦενόής, εὔνομον χαὶ εἰρηνιχὸν 
" - 

ὅ βίων ἐπιτηδεύειν εἰς τὴν τῶν χαλῶν ἐξομοίωσιν ἀποβλέποντα. ἐναργέσ- 

δὰ ταται δὲ τὴς εὐσεβείας ἀποῦε' μὰ εἰσίν, ἃς περιέχουσιν αἱ ἱεραὶ ραφαίΐ' Ψὺυ 

πρώτην δὲ λεχτέον, ἢ χαὶ πρώτη τέταχται, (14.) λογίῳ πληχϑεὶς περὶ 03 

αἱ 1 τοῦ 1 πατρίδα χαὶ συτὴ ἔνειαν αὶ πατρθὴν οἶχον χαταλιπεῖν χαὶ μεταναστῆναι, 

ἀλθδπερ ἀπὸ τῆς ξένης Ξἰς τὴν οἰχείαν ἐπανιὼν ἀλλ' οὐχ ἀπὸ τῆς οἰχείας 

10 εἰς τὴν ξένην μέλλων ἀπαίρειν, ἐπέσπευςε συντείνων, νομίζων ἰσότιμον εἶναι 

τῷ τελειῶσαι τὸ ταχέως τὸ προσταχῦξν ἀνύσαι. χαίτοι τίνα ἕτερον εἰχὺς 09 

οὕτως ἀχλινῆ͵ χαὶ ἄτρεπτον γενέσθαι, ὡς μἡ φίλτροις ὑπαχϑῆναι χαὶ ὑπεν- 

δοῦναι συγγενῶν χαὶ πατρίδος, ὧν ὁ πόϑος ἐχάστω τρόπον τινὰ συγγεγέ- 

νηται χαὶ συνηύξηται χαὶ ἄλλον ἢ οὐχ ἧττον τῶν ἡνωμένων μερῶν συμπέ- 

1ἴδφυχξι μάρτυρες ὃὲ οἱ νομοθέται τὴν δευτερξύουσαν θανάτου τιμωρίαν χατὰ 04 

τῶν ἐπὶ τοῖς μεγίστοις ξαλωχήτων δρίσαντες φυγήν, οὐ δευτερξύουσαν, 

ὥς τ᾽ ἐμοὶ δοχεῖ, παρ᾽ ἀληϑείαᾳ διχατούσῃ, πολὺ δὲ οὐτολνατον, ξῇ γε 

πέρας μὲν χαχοπραγιῶν ὁ ϑαάνατος, ἀρχὴ ὃ᾽, οὐ πέρας, ἧ φυγὴ χαινοτέρων 

συμφορῶν, αν ἑνὸς τοῦ χωρὶς ἀλγηδόνων μυρίους ἐπάγουσα ϑανάτηυς 
11 ΜΝ. τοὺς δι πἢ}γ5Ξ Ξ δὲ ἘΞῸΣ ᾽ Ψ ποῦ “260 ἊΣ  πλξογτε- Ὁ ἢ Ρ. . τοὺς σὺν αἰσθήσει, [χατ΄ ἐμπορίαν ἔνιοι πόϑῳ χρηματισμοῦ πλέοντες ἢ ὑὃ 

21 χυτὰ ἤείαυ ὃ λ ἥξων τῶν ἐπὶ ε;:΄.ς αλλοξδαεῦς. δι" ἔρως δοίης "1 χατὰ πρεσβείαν Ἢ χατὰ ὕξαν τῶν ἐπὶ τῆς αλλούαπης οἱ ἔρωτα παιόείας, 
ΓΑ ᾿᾿ ᾿΄ - - φ ᾿ ᾿ ., ᾿ [η " 

ὀλχοὺς ἔχοντες δυνάμεις τῆς ἔξω μονῆς οἱ μὲν τὰς ἐπιχερδείας, οἱ ὃὲ τὸ τὴν 

Ι ἡ οἱ. ΕΓ ἡ ἀναδιδατχεται)] ἄμα διδάσκεται ΗΠ (Τυτγῃ.) ἔννομον ἡ 

Ὁ ἱεραὶ ΠΕ Ατσιῃ: οτη. σοίοτγὶ τῆν πληχϑεὶς) πεισθεὶς Αὐτὰ (εοηΐ. 

εἰ 
ΜΔ ς.) 8. καὶ μεταναστῆναι ὁπ}. μεταστῆναι 1 τς 9 οἰχίαν Καὶ 

10 ἐπέσπευδε ΠΕ - ἔσπευδε σοίοτὶ 11 τῷ] τὸ ἢ εἰχὺς} εἰὐχότως ΠῚ 

12 ἀηἴο ἀχλινῆ τ! χαὶ κοι σιγϑας ([6]. ἢ φύτρω ΒῈΚ ὑπαχϑῆναι τὲ 

χαὶ ΒΕΚ 12,12 ἐνδοῦναι Ὁ 19. ὧν} ὃν τρόπον οῦγ, οχ τρόπων Εὖ 

Ξυγγεγέννηται ΒΙΣΑ ΤΣ Ὲ οὐχ ὑἱὰ. ΑΤΠῚ ἧττον} εἴς ἡνωμένων] 

ἰδιωμένων ΟἾΔΑ μελῶν ΑΤΠῚ ιἢ ὃ ΕΚ 10 ὡρίζουτες ΒΕῈΚ 
οὐ δευτερεύουσαν οἵη. Π!, δἰ. πὰρ, Π’ ιΤ7 ὥς γέ μοι ΒΕΚΝᾺ παρ᾿ 

ΟΕ: παρὰ σοίοτί πιρὰ τοῖς ἀληθείᾳ δικάζουσι ΑΤιῃ ὁ ΒῈΚΝ 
15 χαχοπραγίας ὧν ΟΡ, χακοπραγίας ὧν ἃ ὃ δὲ Ε, τε (Ὁ οὐ πέρας ὁπ|. 

ΠΕΡ (ἔοτιν τρεῖο) 19. ἀνῇ ἐνὸς οὠ. καὶ τοῦ οἵη. δ τοῦ γωρὶς 

ἀλγηθόνων οἴη, ἢ ἀλγεινῶν ΒΚ ροΣ᾿ ἀλγηδόνων αἰ, ἡδονῶν ΕᾺ 

90) τοὺς σὺν να ψε Απη: οὺς συναισὺ ἦσει ΠΣ, οὐ σὺν αἰσϑήσει ΚΕῸΝ ἈΠ, σὺν αἰσϑήσει 

(οὐ ογα5.) Η1.(ν}, ἐν συναισϑήσει Ὁ πόϑου ΟΕΠῚΑ 21 δι᾽ ἔρωτα [}-: 

ἢ δι᾽ ἔρωτα Τοίοτὶ 92 ἐπιχερδίας ΠΕΟΡΕ 
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πόλιν ἐπὶ χαιρῶν ἐν τοῖς ἀναγχαιοτάτοις χαὶ μεγίστοις ὀνῆσαι, οἱ δὲ 

ἱστορίαν ὧν πρότερον ἠγνόουν τέρψιν ἅμα χαὶ ὠφέλειαν τῇ ψυχῇ παρα- 

σχευάζουσαν ---- τοφλοὶ γὰρ παρ᾽ ὀξὺ βλέποντας ἀναποδήμητοι παρ᾽ ἐχδεδη,- 

μηχκότας ---, ὅμως ἐπείγονται τὸ πατρῷον ἔδαφος ἰδεῖν χαὶ προσχυνῇσαι 

χαὶ συνήϑεις ἀσπάσασθαι συγγενῶν τε χαὶ φίλων ἡδίστης χαὶ ποϑεινο- ὃ 

τάτης ὄψεως ἀπολαῦσαι χαὶ πολλάχις τὰς πράξεις, ὧν ἕνεχα ἐξεδήμησαν, 

αγχυνημένας ὁρῶντες χατέλιπον ἱμέρῳ τῶν πρησηχόντων ἑλχϑέντες 
ι 

Ἃ ΄ - 

ὁ βιχιοτάτῳ. μετ᾽ ὀλίγων δὲ οὗτος ἣ χαὶ μόνος ἅμα τῷ χελευσϑῆναι 
: ᾿ 

μετανίστατο χαὶ τῇ ψυχῇ πρὸ τοῦ σώματος τὴν ἀποιχίαν ἐστέλλετο, τὸν 

ὑτ ἐπὶ τοῖς θνητοῖς ἵμερον παρευημερηῦντος ἔρωτος οὐρανίου. οὐδενὸς 10 
᾿ "» “- " ΕΝ .] “- » ΄ 

οὖν φροντίσας, οὐ φυλετῶν, οὐ δημητῶν, οὐ συμφηιτητῶν, οὐχ ἑταίρων, 
" - . 7 »-’Ἦ σ ᾿ “- ᾿ "-" - 

οὐ τῶν ἀφ᾽ αἴματος ὅσοι πρὸς πατρὸς ἢ μητρὸς ἦσαν, οὐ πατρίδος, οὐχ 
Π . 

ἀρχαίων ἐϑῶν, οὐ συντροφίας, οὐ συνδιαιτήσεως, ὧν ἕχαστον ἀγωγόν τε 

χαὶ δυσαπόσπαστον ὠλχὴὸν ἔχον δύναμιν, ἐλευϑέραις καὶ ἀφέτοις ὁρμαῖς 

ἢ τάχιστα μετανίσταται, τὸ μὲν πρῶτον ἀπὸ τῆς Χαλδαίων γῆς, εὖ- ι1Ὁ 

δαίμονος χώρας χαὶ χατ᾽ ἐχεῖνον ἀχμαζούσης τὸν χρόνον, εἰς τὴν 
Χχ , - -) Ἢ ν δι 

Χαρραίων γῆν (θη. 12, 2), ἔπειτα οὐ μαχρὰν ὕστερον χαὶ ἀπὸ ταύτης 
» 

εἰς ἕτερον τόπον, περὶ οὔ λέξομεν ἐχεῖνο πρότερον εἰπόντες. 

Ἢ (15.) Αἱ δηλωϑεῖσαι ἀποιχίαι τῷ μὲν ῥητῷ τῆς γραφῆς ὑπ᾽ ἀνδρὸς 

σοφοῦ γεγόνασι, χατὰ δὲ τοὺς ἐν ἀλληγορία νόμους ὑπὸ φιλαρέτου ψυχῆς Ἢ 

09 τὸν ἀληϑῇ ζητούσης ὕξόν. Ναλδαῖοι τὰρ ἐν τοῖς μαλυξρα διαπονήσαντες 

Ι χαὶ μεγίστοις οι. ΑτΤηι ὀνή σαι) οἰχῆσαι Μι, χατανοῆσαι (ΕΠ δ᾽ ΒΕ 

᾿ ἶρα ἣν Δ Ὁ παρ᾽ ὀξὺ βλέποντας 9Ε}}: παροξὺ βλέποντας (Ἰ, παρ᾽ ὀξὺ βλέποντες 

λ, παροξὺ βλέποντες (ὐ, παρ᾽ ὀξυβλεποῦντας ΚΥΡ, πρὸς ὀξυβλεποῦντας Π, πρὸς ὀξὺ βλέ- 

ποντὰς Υ ἀναποδήμητοι παρ᾽ ἐκδεδημηχότας οἵη, (ΕΓ ἀποδήμητοι ΠΕ 

παρ᾽ ἐχδεδημηχύτας ΚΜ: παρεκδεδημηκότας ΠΡ, παρεχδεδυχότας Α, πρὸς ἐχδεδημη- 

κότας Η(ν) ἡ ἠπείγοντο (ἱ αηΐο τὸ αὐ. χαὶ ΟΕ Ὰ πατρῷον] 

πρῶτον καὶ προσχυνῆσαι οἵη. ΑΤΤῚ ὃ ἡδίστης χαὶ οαχ. Αὐτὴ 6 τὰς οι. 

ΒΚ 1 ἐλχϑέντες Ο Δτπι: ἐλεχϑέντες Ε΄, ἐλεγχϑέντες ὁοίοτὶ 8 βεβαιοτάτω 

(Τυγη ὀλίγον (11. ὁ ἴπ ταβ.) "ἢ ἢ καὶ] ἧχε 11 οὖν] γοῦν δὲ 

οὐ φυλετῶν; ὀφειλετῶν ἡ οὐχ ἑταίρων οἵη, "ἢ ἑτέρων Δ Ατγπὶ 12 ὅσοι-- 
ἦσαν οἵη. Δτίὴ πρὸς οἵη, ( πατρίδος] πατρός (ἘῸ 132, 12. οὐχ ἀρχαίων 

ἐθῶν ὁ. ΑὙΠῚ 19. οὐ συνδιαιτήσεως οὐ. ΑΤΠῚ 14 {ζχαὶν ὁλχὸν σοηὶ. Μάη, 
ἔχων ἡ ΡΟΝ ἔχον 85, χαὶ Β' (ΤΠ. 81.) ἐλευϑέραις 1δ: ἐλευϑέροις σοιογὶ (ν) 

ι5 ἡ ἢ, ἢ "ΜᾺ τάχιστον Καὶ σὲν οπ. (ἘῸ 16 ἀχμαζούσης ΕΚ πὴ: 

ἁρμοζούσης ὁοτοτὶ 11 Χαρραίων γῆν} Μεσοποταμίαν Ατηι γῆν οαι. ΠΕ ἔπειτ᾽ 
ΒΕΚ ἔπειτα .-- ὕστερον οἵη. ΑὙΠῚ 18 τόπον -- εἰπόντες ὁπι. Ηὴ 19. ΑἹ] αἱ δὲ ΠῈ 

ῥητῶ ΒΕ: ῥήματι ἐδιοτὶ 90) χατὰ δὲ ἀλληγορίαν νόμων τι ἐν ἀλληγορία ΒΕῈΚ: 

ἀλλυηγορίας σοῖοτὶ 21 ἐν τοῖς] ἑαυτοῖς (ἱ διαποιήταντες ΒῈ (Ἰτν τ σοτγ, ἐχ ν Ε) 

21 544, “ιύγος, 2 ε ἀνναδαι 1 ὥς ον ἀπο Πἴψαοι. οο τοίογεμα ιν ααΐᾶ, ααυδιηάϊα 
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ἀστρονομίαν χαὶ πάντα ταῖς χινήσβσι τῶν ἀστέρων ἀναϑέντες ὑπέλαβον 
» - μὰ ΄ ι] ν] οἰχονομεῖσϑαι τὰ ἐν χύσμιῃ. δυνάμεσιν, ἃς περιέχουσιν ἀριϑιμοὶ χαὶ ἀριῦ- 

μῶν ἀναλογίαι, (καὶ τὴν δρατὴν οὐσίαν ἐσέμνυνον τῆς ἀοράτου χαὶ νοητῆς 
οὗ - ᾽ ἌΣΣΡι Ψ " ᾿ ᾿ ὰ ’ »» - ; ᾿ ᾿ οὐ λαβόντες ἔννοιαν, ἀλλὰ τὴν ἐν ἐχείνοις τάξιν διερευνώμενοι χατά τε τὰς 

[2 ἡλίου χαὶ σελήνης χαὶ τῶν ἄλλων πλανήτων χαὶ ἀπλανῶν περιόδους χαὶ 

χατὰ τὰς τῶν ἐτησίων ὡρῶν μεταβολὰς χαὶ χατὰ τὴν τῶν οὐρανίων 

πρὸς τὰ ἐπίγεια συμπάϑειαν τὸν χόσμον αὐτὸν ὑπέλαβον εἶναι ϑεόν, οὐχ 

εὐαγῶς τὸ τενόμενον ἐξομοιώσαντε; τῷ πεποιηχότι. ταύτῃ τοῖ τῇ δόξῃ 70 

συντραφεὶς χαὶ χαλδαΐσας μαχρόν τινα χρόνων, ὥσπερ ἐκ βαϑέος 

Ρ. 12 Μ, ὕπνου [ διοίξας τὸ τῆς ψυχῆς ὄμμα χαὶ χαϑαρὰν αὐγὴν ἀντὶ σχότους 

Η| βαϑέος βλέπειν ἀρξάμενος ἠχολούϑησε τῷ φέγγει χαὶ κατεῖδεν, ὃ μὴ 

πρότερον ἐθεάσατο, τοῦ χόσιαου τινὰ ἡνίοχον χαὶ χυβερνήτην ἐφεστῶτα 

χαὶ σωτηρίως εὐθύνοντα τὸ οἰχεῖον ἔργον, ἐπιμέλειαν τΞ χαὶ προστασίαν 

χαὶ τῶν ἐν αὐτῷ μερῶν ὅσα ϑείας ἐπάξια φροντίδος ποιούμενον. ὅπως ΤΙ 

ιὸ οὖν βεβαιώσηται τὴν φανεῖσαν ὄψιν ἐν τῇ διανοία παγιώτερον, αὖϑίς 

φησιν ἡ ἱερὸς λύγος αὐτῷ" ,,τὰ μεγάλα, ὦ οὗτος, ὑποτυπώσει βραχυτέρων 

Ἰ χαὶ τὰ πάντα Εἰ, χαὶ πάντα ὁπὶ. ἃ ὑπέλαβον ΟΕΟΙ : οἷς ὑπέλαβον ΒΣ, αἷς ὑπέ- 

λαβὸν ςοίογὶ 2--ϑ ἀριϑμοὶ -- πεποιηχότι ἰπ Καὶ ΔΌ 1}. πιαπὰὶ βαρρ εἴα 2, ἃ ἃς-- 
ἀναλογίαι οαν. ΑΥΠῚ 2 ὥσπερ ἔχουσιν ΠΕ ὦ χαὶ Δα ϊ ἐσέμνυνον ΟΕΟΚ: 

ἐσέμινυναν σοίοτί ὃ σελήνης χαὶ ἡλίου ἰγάπβρ, ΒῈ τῆι απατέ, χαὶ ΒΕΜ: ἢ σοιοτὶ 
Ὁ χατὰ] καὶ Εὶ τὰς οἴη. ΗΤΡῚ ὁρῶν ( τῶν οἵη. (ἢ  σὺμ ϑει" (51. Ὁ 

8. ἐξομοιώσαντες οσοὐά, (1 τη,}: ἐφομοιώσαντες Μαησ, τῷ οἷ, ΗῚΡ τοι Καὶ 
(οοπϊ. Μδησ.): τις σοϊθεὶ δόξει (ἰ 10 διανοίξας ΟΛ(ν), διανοίας ΕΟ 

12 τινὰ οπι. Η 19. 14. ἐπιμέλειαν --- ποιούμενον οἵη. ΑΤτῃ 14. δηΐ χαὶ 

δα. αὐτοῦ νοὶ] τοῦ παντὸς Μδηρ. Ροδὲ ὅπως δά, δ᾽ Π(ν) 15 γοῦν οοπὶ. 

Μϑδιρ. βεβαιώσηται οοὐά.: βεβαιώσῃ ν 1ἢ. 10 αὐϑίς φησιν ΒΕ: αὖ φησιν 

ΚΛΉΡ, φησιν ΟΥῸΝ 10 ὁ ἱερὸς λόγος αὐτῷ ΒΕΚ: αὐτῷ ὁ ἱερὸς λόγος ἐοίοτὶ 

(δα! άκθὰβ ἔα, πος δῖ πὸπ Βοϊατ ἴῃ τορίομθ, 5οα οεΐδπὶ ἰπ ορίπἷοπο ΟπαΙ ἀἀΘόγαμ, 

0 Ροΐογας ἀθὰπι νἱάθγο, ποῦ ἰπέγα ᾿θυπάθια. υδονοθαῖ, ΟΠαΙἀαοὶ θη. ππθμ άπ 

βυρογίογοι. ἀθτῃ ἀϊοιιηξ, οὐ οὐΐδτιῃ. . . . βίο! ]σῖῖπι σὔγβει ἰογτγὶ δὐβογαμὶ δὰ π88 ἐστγο πᾶ 

βιιηΐ οἱ ψφιοάδπι τοδγοογὶ νἴπουϊο. ὑπο εἴ ἀδ08. 516 }1}85. ΔρΡρο ανόγαηῖ, δὺ αὐοά θἃ8 

ἀοιηἰπδίαα. απθη δι δα ὍθγΘ Βα ρογπ πὶ ογοδηΐϊ, ηαΐα αυδούδηι 5.6}}}8. ἂὦ ἰογγθπα ΘΟ ΠΙ- 

Ραββίο δβί. ον. ΘΥρῸ αημπηάία. τηθπ5. (μα ἀαϊ εἶν ὀγγουρυ5. δεοίταγ, πο νἰο 1 ἰθιπ, 

ἀπο ἴῃ ἷ8 φυδογὶς αιᾶθ ν᾽ δηΐων, πὸπ ἰπ δΐβ αυλθ ποὰ Υἱ όπίγ, «., ἀηθ ποὺ 

ΑΒτγαδδῖα ρτθηαπὶ νἱάοθαῖ, ααοιπούο δῖοι μοίεγαὶ υἱεγο δὰ τὰ, βαργα αάθιη, ΙΓ τι 

6556. δι  γαθαίαγ ἢ ὉδῚ νογὸ αὐ δἰίδιη ἀθιηῖσγανε ποὴ τοσίοπϑι, 864 Ὑθγατῃ γοὶ ἢ Ὁ Ὦ 61) 

Ραγαΐδιη. Βα πν ΠΠα1] --τ- μος. δηΐτι 5ἰροϊοαί ΟἸαπαδλῃ --α, ἰὰπὸ ἀθὶ Ὑἱάθυθ ΟΡ! οἵ 

ουτὴ οΟσηοβοογο 6580 ἀοπη, σα ἔπν 5} Ὁ} νἰγίίο δύνογι ες οἠμηΐα τοσὶ δὲ σι θογπΆγ.. 

Ὠοο ογβὸ βεγρίατα ἀοοοί, αυΐα Αὐταϊναιῃ 5.6! ] ἀγὼ οὈδβογγαιίοηθ ἀθιῃ στα 8. ἀθατῃ Ὑ]0}}. 
ῬΒΙοΩ 5 ορόγα τὸ]. ΓΥ . 

“- 
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, "» -- ᾿ Ἢ "-» ᾿ ᾿ " ΄ 

πολλάχις γνωρίζεται, πρὸς ἃ τις ἀπιδὼν ηὔξησε τὴν φαντασίαν ἀπεριγρᾶάφοις 

μεγέϑεσι. παραπειιψάμενης οὖν τούς τε χατ᾽ οὐρανὸν περιπολοῦντας καὶ 

τὴν Χαλδαϊχην ἐπιστήμην μετανάστηϑι πρὸς ὀλίγον χρόνον ἀπὸ τῆς 
᾿ Γ' “ν᾿ - ᾿ ᾿ ᾿ --Ο᾿;» ᾿,͵ - 

μεγίστης πόλεως, τοῦδε τοῦ χύσμου, πρὸς βραχυτέραν, δι᾿ ἧς δυνήσῃ μᾶλλον 

τῷ χαταλαβεῖν τὸν ἔφορον τοῦ παντός.“ διὰ τοῦτο τὴν πρώτην ἀποιχίαν ὅ 

ἀπὸ τῆς Χαλδαίων γῆς εἰς τὴν Χαρραίων λέγεται ποιήσασϑαι. (10.) 

Χαρρὰν δὲ Βλληνιστὶ , τρῶγλαι" λέγονται, χατὰ σύμβολον αἱ τῶν ἥμετέ- 

ρων αἰσϑήσεων χῶραι, δι᾿ ὧν ὥσπερ ὀπῶν ἐχάστη διαχύπτειν πέφυχε πρὸς 
τ ᾿, “-- Υ̓ . » Π -ν Α ΄ ΄ ΝΜ -Ψ “Μ 5 » 

τῷ τὴν τῶν οἰχείων ἀντίληψιν, ἀλλὰ τί τούτων, εἴποι τις ἂν, ὄφελος ἦν, εἰ 
᾿ - ᾿ ΄ Ἀ Ψν «, [4 ’ - ξ “«- 

μὴ νοῦς ἀόρατος χαϑάπερ ϑαυματοποιὼὸς ἔνδοϑεν ὑπήχε! ταῖς ξαυτοῦ τὸ 

δυνάμεσιν, ἃς τοτὲ μὲν ἀνιεὶς χαὶ ἐπιχαλῶν τοτὲ δὲ ἀντισπῶν χαὶ ἀνθέλχων 

βία χίνησιν ἐμμελῆ χαὶ παλιν ἡσυχίαν ἐμπαρεῖχε τοῖς ϑαυμασίοις: 

τοῦτο ἔχων παρὰ σεαυτῷ τὸ παράδειγμα ῥαδίως οὗ σφόδρα ποθεῖς λαβεῖν 
- » μ , » ᾿ 4 - ΄ τά τὴν ἐπιστήμην χατανοήσεις, οὐ γὰρ ἐν σοὶ μὲν νοῦς ἐστιν ἡγεμὼν 

ἐπιτεταγμένος, ᾧ χαὶ τοῦ σώματος ἅπασα χοινωνία πειθαρχεῖ χαὶ ἔχάστη 1 

τῶν αἰσϑήσεων ἕπεται, ὃ δὲ χύσμος, τὸ χαάλλιστον χαὶ μέγιστον χαὶ 

τελεώτατον ἔργον, οὗ πάντα τὰ ἀλλα συμβέβηχεν εἶναι μέρη, βασιλέως 

ἀμοιρεῖ τοῦ συνέχοντος χαὶ ἐνδίχως ἐπιτροπεύοντος. εἰ δ᾽ ἀόρατος 

“.᾿ ων ὁ βασιλεύς, μὴ θαυμάσῃς" οὐδὲ γὰρ ὁ ἐν σοὶ νοῦς ὁρατής. ταῦτα τις 

ἐπιλογιζόμενος χαὶ οὐ πόρρωθεν ἀλλ᾽ ἐγγύδεν ἀναδιδασχόμενος ἔχ τε 90 

ἑαυτοῦ χαὶ τῶν περὶ αὑτὸν εἴσεται σαφῶς, ὅτι ὁ χύσμος οὐχ ἔστιν ὃ Ρ 
.“ ᾿ “»" “ε“ι“:ι:ὡ77ν»νχ7ἤν - " { - ᾿ - ,᾿ , 

πρῶτος ϑεός, ἀλλ᾽ ἔργον τοῦ πρώτηυ ϑεοῦ χαὶ τοῦ συμπάντων πατρός, 
κι " ΄"»Ὄ.ϑ ἵ “Ἄ ΄ [ - “: ᾿ " - " ᾿ 

ὡς ἌΞξΙΩΥς ὧν παντὰ φαάινει μἰχρὼν τε αὖ χαὶ ἀεγάλων διαδειχνὺς τας 

1 ηὔξησε) ἦγξε (Εἰ (Τατη.) 3 παραπεμψάμενος) ἰλασάμενος ΒΕ περιπο- 

λοῦντας ἀστέρας Δτίῃ Ὁ χρόνον οἵη. Τγη. 4 δι᾽ ἧς δυνήση ΒΕΚΚ Ατπι: 

δυνήση γὰρ ὁθίοτγ! (ν) ὃ ροβὶ παντός αὐά, ὅτι μὴ σεαυτοῦ ΒΕ ῦ τὴν τῶν 

χαρραίων Α ποιεῖσθαι ΗΠ ν) ἴ γαρρὰ ὃ ΒΕΚ ὃ δια- 

χύπτειν πέφυχε ΒΕΚ : πέφυχε διαχύπτειν σεἰοτὶ 9 ἦν ἡ. ΜΗ͂Ρ(ν) 10 ἀοράτως 

τοὶ, Μδῃρ. ϑαυμαστοποιὸς αι, ϑαυματοποιοὺς ἡ ἔνδον ΕΚ 

ὑπηχεῖ Β, ὑφηχεῖ Ο, ὑφήχει , ἠπείχει καὶ ι1 δ᾽ ΒΕΚ 129 πάλιν ΒΕΚ 

Αὐπὶ: πολλὴν οοίοεὶ (ν}; κατὰ πολλὴν σοηϊ. Μαηρ. ἐμπαρεῖχε τοῖς ϑαυμασίοις ΒΕΚ: 

ἐμπαρείχετο τοῖς ϑαύμασι ἐθίοτ τοῖς ϑαυμασίοις ὁπ!. ΔὙΠῚ 15 τὸ οἵη. ΒΕΕ 

14 κατανοήσης (ἰ οὐ] εἰ ἃ μὲν] γε ΒΑ ᾧ νοῦς (ΕΟ() 

15 ᾧ] οὗ Εὶ 16 χαὶ μέγιστον οἵη. ΒΚ Αὐτὴ 11 τελεώτατον ΒΕΚ: τελειό- 

τατον σοίοτὶ οὗ -- μέρη οπ|. Ατὐπὶ τὰ ἄλλα πάντα ἰγδη8ρ. 18 συνέχοντος 

Μαην.: συνέξοντος ἕοοσ αὶ. ἐπιτροπεύσαντος ΒΝ, ἐπιτροπεύσοντος ΚῊΡ ἀοράτως 

19. ὁ βασιλεὺς ΒΕΚ Αὐτὰ: οἵη, ἐθίοτὶ (ν) μὴ -α ὁρατός οἴη. ΟΕῸ 20 ἀλλ 

ἐγγύϑεν τα. ΒΕ 21 ἑαυτοῦ ΒΕ: αὑτοῦ ΜΗ", τῶν ἑαυτοῦ Καὶ, αὐτοῦ ΟΚῊ!Ρ, αὖ (516) 

(ἰ, αὐτὰς ἃ αὑτὸν εὐπά. εἴσεται) εἰ ἔσται (ἃ 28 ἀϊδὴς ΒΕ 

αὖ οὰ. Καὶ δεικνὺς ΕΟΜᾺ 
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ῦ “αι φύσεις. σώματος 1ὰρ ὀφθαλμοῖς οὐχ ἠξίωτξ χαταλαμβάνεσϑαι, τάχα υὲν 

ἐπειδὴ θνητὸν ἀιδίου ψαύειν οὐχ ὅσιον ἣν, τάχα δὲ χαὶ δι᾽ ἀσθένειαν τῆς 

ἡμετέρας ὄψεως" οὐ Ἰὰρ ἂν ἐγώρησΞξ τὰς ἀπὸ τοῦ ὄντος ἐχχεομένας αὖ- 

13 Μ. γάς, ὁπότε οὐδὲ ταῖς ἀρ᾽ ἡλίου προσβλέπειν ἀχτῖσιν οἷα τέ ἐστι, (11.}} 
. 

-.) ἀστρονομίας χαὶ τῆς ἢ 
-Ἔς Ἦ» 

ὅ τεχμήριον ὃὲ ἐναργέστατον τῆς ἀποιχίας ἀπ ἀπ 

χαλδαϊζούσης δόξης ἢ διάνοια θα ἀπιν λέγεται τὰρ εὐθὺς ὅμα τῇ 

μεταναστάσει τοῦ σηφοῦ" ,ὥφϑη δὲ ὁ ϑεὸς τῷ ᾿Αβραάμ“ (οι. 12, 1)" 

ᾧ δῆλον ὅτι πρότερον οὐχ ἣν ἐμφανής, ὅτε χαλδαΐζων τῇ τῶν ἀστέρων 

χορεία προσεῖχεν ἔξω τοῦ χήσμου χαὶ τῆς αἰσϑητῆς οὐσίας εὐάρμοστον 

10 χαὶ νοητὴν φύσιν οὐδεμίαν ἁπλῶς χαταλαμβάνων. ἐπεὶ ὃὲ μετεχώ- 78 

ρησε χαὶ μεϑωρμίσατο, χατὰ τἀναγχαῖον ἔγνω τὸν χύσμον ὑπήχοον ἀλλ᾽ 

οὐχ αὐτοχράτορα, οὐ πρυτανεύηντα ἀλλὰ πρυτανευόμενην ὑπ᾽ αἰτίου τοῦ 

πεποιηχότος, ὅπερ ἢ διάνοια τότε πρῶτον ἀναβλέψασα εἴὸς. πολλὴ τὰρ 19 

αὐτῆς πρότερον ἀχλὺς ὑπὸ τῶν αἰσϑητῶν χατεχέχυτο, ἣν ἐνθέρμοις χαὶ 

18 διαπύροις δόγμασιν ἀναχεδάσασα αὐλις ἴσχυσεν ὡς ἐν τὐϑΆν, χαϑαρᾷ τοῦ 

πάλαι χρυπτομένου χαὶ ἀειδοῦς φαντασίαν λαβεῖν. ὃς ἕνεχα φιλανθρωπίας 

ἀφιχνουμένην τὴν ψυχὴν ὡς ἑαυτὸν οὐχ ἀπεστράφη, προὐπαντήσας δὲ 

τὴν ἑαυτοῦ φύσιν ἔδειξε, χα ὅσον οἵόν τε ἦν ἰδεῖν τὸν βλέποντα. διὸ 80 

λέγεται, οὐχ ὅτι ὁ σοφὸς εἴὸδε ϑεόν, ἀλλ᾽ ὅτι, ϑεὸς ὥφϑη“ τῷ σοφῷ" 

ἢ χαὶ γὰρ ἣν ἀδύνατον χαταλαβεῖν τινα ὃι᾿ αὑτοῦ τὸ πρὸς ἀλήϑειαν ὄν, 

μὴ παραφήναντος ἐχείνου ἑαυτὸν χαὶ ἐπιδείξαντος, (18,} μαρτυρεῖ δὲ 81 

1 ὀφθαλμοὺς ἃ Ὁ. ἐχχεομένας ΒΕΙΚ Αὐτὴν: χεομένας σείοτί 4 ὁπόταν α 

οἷα ΚΜ: οἷα ςοἰοτὶ (ν) ὃ δὲ οὐ. ΒῈΚ ἐναργέστατον τῆς ἀποιχίας ΒΕΚ 

Ατσίη: τῆς ἀποιχίας ἐναργέστατον οοἰοτγὶ ἣν] ἦν ΑΔ ἀστρονομικῆς ΑΤΠ 
6 ἡ διάνοια] ἢ διανοίας ΒΕ 0. Τ εὐθὺς ἅμα τῇ μεταναστάσει ΒΕΚ Ατ; εὐϑὺς 

ὃ 
ροβί μεταναστάσει ἴγδηβρ. (οίοτὶ Ἴ μεταστάσει Εα 8 ὧι Β, ὁ (ρτο ᾧ) 

ΑΤΩΙ δῃλον ὅτι ΟΒΕΚ : δηλονότι σοίοτὶ ἦν οι, Ατιη. ἄστρων ΒΕΚ 
9. πορεία ΟΜΑΗΞΡΞ ἡ. 10 ἔξω---χαταλαμβάνων οἴῃ. Ατίη 9. ἀνάρμοστον ΒΕ 

. 10, 11 μετεχώρησε καὶ μεϑωρμίσατο ΒΕΚ Αταν: μεϑώωρμ. χαὶ μετεχ. ὑετοὶ 11 μεϑωρ- 

μήσατο ΒΑΡ χατ᾽ ἀναγκαῖον ΜΗΡ 12 οὐ πρυτανεύοντα ἀλλὰ οηι. ΒΕΚ 
Ἅτσι ((ογί. γροῖθ) 18 ἀναβλέψασα ΒΕΚ Αγ (οοπΐ. Νίδι»ν.): ἀντιβλένασα σοίοτὶ 

πολὺ Ε 14 αὑτῇ ἃ ἐνθέρμοις ΜΔΗΡ; ἐν ϑερμοῖς σοἰοτὶ 1Ὁ διαπόροις " 

18. 16 ἀνασχεδάσασα.--- χρυπτομένο.} ἀνασχεπτομένου (εεῖ, οτη.) ΒΕ 10 ἀϊδοῦς ΒΕ 

ἕνεχα ΒΕ: ἕνεχεν σοίοτὶ 11 ἀφιχνουμένου τῆς ψυχῆς Εὶ ἑαυτὸν ΒΕΚ 
αὑτὸν ΜΝ, αὐτὸν οσοἰοτὶ 18 αὐτοῦ Εὶ τ᾿ ΜῈ ἣν οἵα, ΒΚ 
18. 19 τὸν ---ϑεόν οὐ. ἃ 19 ὅτι οὐχ ἰγᾶηβρ. Κα ὥφϑη ὁ ϑεὸς ἴταπ5ρ. ΒΚ 

20 δι᾽ οὦ. ΓΕ αὑτοῦ ΒΚΉ : αὐτοῦ δείετϊ ὖν) ἀγαϑόν Αὐτὴ 

2] ἑαυτὸν οοαὐὰ: ἑχυτὸ Υ ἐπιδείξαντος ΒΕΚ: παραδείξαντος σοιογὶ ; προφήναντος 

εἰ προδείξαντος σου ΐ, Μδῃρ. 
» Ἃ 
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αἱ τοῖς εἰρημένοις χαὶ ἢ τοῦ ὀνόματος ὑπολλατη Ἢ χαὶ μετάθεσις. ἐχαλεῖτο 

γὰρ Λβραμ τὸ ἀρχαῖον ὄνομα, προσεορήϑη δ᾽ ὕστερον ᾿Αβρχάμ, φωνῇ μὲν 

ἑνὸς στοιχείου τοῦ ἄλφα διπλασιασθέντος, δυνάμει ὃὲ μεγάλου πράγματος 

82 χαὶ δύήγματος ἐνδειξαμένου τὴν μεταβολήν. Δβραμ μὲν γὰρ ἑρμηνευϑέν 

ἐστι πατὴρ μετέωρος“, ᾿Αβραὰμ δὲ, πατὴρ ἐχλεχτὸς ἠχοῦς“, τὸ 5 

μὲν πρότερον ξμιφαῖνον τὸν ἀστροληγιχὸν χαὶ μετεωρολογιχὸν ἐπιχαλούμενον, 

οὕτως τῶν Χαλδαϊκῶν δογμάτων ἐπιμελούμενον, ὡς ἂν τις πατὴρ ἐγγόνων 

83 ἐπιμεληϑείη, τὸ δ᾽ ὕστερον τὸν σοφόν. διὰ μὲν γὰρ τῆς ἠχοῦς τὸν 

πρὴφ φορίκον λόγον αἰνίττεται, διὰ τοῦ πατρὺὴς ὃὲ τὸν γεμόνα νοῦν --- πατὴρ 

-.- Ἰὰρ ὁ ἐνδιάϑετος φύσει τοῦ γεγωνοῦ πρεσβύτερύής 1: ὧν χαὶ τὰ λεχτέα 10 

-- ὑποσπείρων --- διὰ δὲ τοῦ ἐπὶ λέχτου τὸν ἀστεῖον’ εἰχαῖος μὲν Ἰὰρ χα 

πεφυρμένος ὃ φαῦλος τρόπος, ἐχλεχτὸς δὲ ὁ ἀγαϑός, ἐπιχριϑεὶς ἐξ ἁπάντων 

84 ἀριστίνδην. τῷ μὲν οὖν μετεωρολογιχῷ μεῖζον οὐδὲν τοῦ χόσμου τὸ 
᾽ν ᾿- Ἐ 

παράπαν εἶναι δοχεῖ, ᾧ χαὶ τὰς τῶν γινομένων αἰτίας ἀνατίϑησιν: ὁ δὲ 
“- 

σοφὸς ἀχριβεστέροις ὄμμασιν ἰδών τι τελεώτερον νοητὸν ἄρχον τε χαὶ 1 

τπεμονεῦην, ὑφ᾽ οὗ τἄλλα [δεσπόζεται χαὶ χυβερνᾶται, πολλὰ χατεμέμψατο μ. 18}. 

τῆς προτέρας ζωῆς ἑαυτὸν ὡς τυφλὸν βίον διεξεληλυθήτα, δὰ ομεύμενον 

8ὅ ἐπὶ τοῖς αἰσθητοῖς, ἀβεβαίῳ χαὶ ἀνιδρύτῳ φύσει πράγματι. δευτέραν δ᾽ 
3 ἀποιχίαν στέλλεται λογίῳ παλιν πεισθεὶς ὁ ἀστεῖος οὐχέτ᾽ ἐχ πόλεως 

εἰς πόλιν. ἀλλ᾽ εἰς χώραν ἐρήμην ((δη. 13, 9), ἐν ἢ πλαζόμενος διετέλει 90 

80 μὴ δυσαρεστῶν τῇ πλάνῃ χαὶ τῷ δι΄ αὐτὴν ἀνιδρύτῳ, χαίΐτοι τίς ἕτερος 

οὐχ ἄν ἠχϑέσθϑη μὴ μύνον τῆς οἰχείας ἀπανιστάμενηος, ἀλλὰ χαὶ ἐξ 

1 τοῖς ὁρωμένοις Καὶ 2 ἄβραμν. ΜΑ: ἄβραμ. οεἰογὶ, ἀβρὰμν τῷ ἀρχαίῳ 

ὀνόματι Κα προσερήϑη ΕΚ δὲ ΒΕΚ ἢ ἄλφα ον. ἡ ἡ, 4 πράγματος 

χαὶ οἵα, ΔΤ 4. χαὶ δόγματος οη. ΒΕ ἐνδεξαμένου ΒΕ μὲν οὐ. Καὶ 

ἡ, ὃ ἐστιν ἑρμηνευϑὲν ἴγληθρ. ΠΡ ἢ ἤχους Ε{Ὶ Ὁ καὶ μετεωρολογιχὸν 

οι, ΕῸ ἐπιχαλούμενον οἵη. Ατιῃ οὕτως ΒΕ, οὕτω Καὶ; οὕτω δρίοτὶ 
χαλδαϊχῶν ΒΕΚ: γαλδαίων σοίοτί δογμάτων οἵη, {{Π} ἐπιμελόμενον ΟΝ ΠΡῸν), 

ἐπιμελομένου (ἰ τις ὁ. τη 9. διὰ τοῦ πατρὸς δὲ ΒΕΚ: διὰ δὲ τοῦ πατρὸς 

οοἱοτῖ 10 ὁ ἐνδιάϑετος οὁπι. Ατιῃ φύσει) πέφυχε ΑὙΠῚ γἹεγωνοῦ ΕΚ Ατιὰ, 

γεγονοῦ ἢ: λεγομένου σοῖοτί πρεηβύτερος -- χαὶ οἵη. Ατιη τε ΒΕ: τε σοίοτὶ 

(Τατι..), οἵα. δίδῃησ, 11 ἐπιλέχτου Καὶ (ἐχλεχτοῦ Ατη): ἐπιλελεγμένου ἌΡ, ἐπιλεγο- 

μένου σοίοτὶ; ἐξειλεγμένου οοηΐ. ίδηρ, γὰρ οἵα, ΒΕ 13 τοῦ ΒΕΚ ὁπι. 

ΘΙ ΘΙ 14 παράπαν] πᾶν ΟΕΟΛ καὶ οπι. (ἢ 1ὃ ἀχριβέστερον ΒΕ 

τι σὰ: ὅτι ΕΚ, τὸ οοίογὶ (Ὁ) ᾿Ὁ ἀφ᾽ οὐ ΕΚ τάλλα ΕΚ, τόλλα Β: 

τὰ ἀλλα ὁρίου σπουδάζεται Εὶ πολλὰ ΕΚ τὰ: πολλάχι , πολλάχις 

σρίογὶ (νὴ) τ βίου ΒΚ σὰ μενὴν ἡ, ἰδ. δΧρ]. πιᾶπ. τθῦ. 18. φύσιν 

σι, φύσεως 19 στέλλεται ΒΕΚ τὰ: πάλιν στέλλεται (υἱ πάλιν θ᾽ Ἰοραιατ) 

εοοἰοτὶ οὐχέτ ΒΕΚ: οὐχέτι οοίοτὶ 2] τῇ οὐ. Εὶ 22 οὐκ οἴη. Οὔ 

ἠχέσϑη μὴ ΕΚ: οὐ ορίογὶ οἰκίας ΠΟΡῸΝ ροβί χαὶ οΥᾶ5. τὸν ΠΡ 
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ἁπάσης πόλεως ἐλαυνύμενος εἰς δυσβάτους χαὶ δυσπορεύτους ἀνοδίας:; 

τίς δ᾽ οὐχ ἄν ὑετατραπόμενης ἐπαλινδρύμησεν οἴχαδξε, βραχέα ὑὲν 

φρηντίσας τῶν μελληυσῶν ἐλπίδων, τὴν δὲ παροῦσαν ἀπορίαν σπεύδων 
» 49“ » ΄ ΕἾ " «ἃ “« ᾿ "» -.- ΄ [2 

ἐχφυγεῖν, εὐήθειαν ὑπολαβὼν ἀδήλων χάριν ἀγαϑῶν ὁμολογούμενα 

ὅ αἱρεῖσθαι χακά; μόνος δ᾽ οὑτοσὶ τοὐναντίον πεπονθέναι φαίνεται, βίων 87 

ἥδιστον νομίζων τὸν ἄνευ συνδιαιτήσεως τῆς τῶν πολλῶν. χαὶ πέφυχεν 

οὕτως ἔχειν" οἱ γὰρ ζητοῦντες χαὶ ἐπιποθοῦντες θετὸν ἀνευρεῖν τὴν φίλην 

αὐτῷ μόνωσιν ἀγαπῶσι, χατ᾿ αὐτὸ τοῦτο σπεύδοντες πρῶτον ἐξομοιοῦσθαι 

τῇ μαχαρία χαὶ εὐδαίμονι φύσει. ξχατέραν οὖν ἀπόδοσιν πεποιημένοι, 88 
; [ - Ω . ᾽ ,»» "ἡ" κ᾿ 4. -«  ᾿ ΄ - ΄ ᾿] 10 τήν τε ῥητὴν ὡς ἐπ᾽ ἀνδρὸς χαὶ τὴν δι᾿ ὑπονοιῶν ὡς ἐπὶ ψυχῆς. ἀξιέ- 

ρᾶστον χαὶ τὸν ἀνδρα χαὶ τὸν νοῦν ἀπεφήναμεν, τὸν μὲν πεισθέντα λογίοις 

ἐκ δυσαποσπάστων ἀφελχυσϑέντα, τὸν ὃὲ νοῦν, ὅτι οὐ μέχρι παντὸς 
5 » -- - Ν] ᾿ ν ᾿ Γ᾿ 3 Γ ΄ ΕἾ 

ἀπατηϑεὶς ἐπὶ τῆς αἰσθητῆς οὐσίας ἔστη τὸν ὁρατὸν χόσμην ὑπολαβὼν 

μέγιστον χαὶ πρῶτον εἶναι ϑεόν, ἀλλὰ ἀναδραμὼν τῷ λογισμῷ φύσιν ἑτέραν 

1 ἀμείνω τῆς ὁρατῆς νοητὴν ἐθεάσατο χαὶ τὸν ἀμφοῖν ποιητὴν διοῦ χαὶ 

ἡγεμόνα. 

(19.) Ταῦτα τοῦ ϑεοφιλοῦς τὰ προτέλεια, οἷς ἕπονται πράξεις οὐχ 89 

εὐχαταφρόνητοι. τὸ ὃὲ μέγεθος αὐτῶν οὐ παντί τῳ δῆλον, ἀλλὰ μόνον 

τοῖς γευσαμένοις ἀρετῆς, οἱ τὰ ϑαυμαζόμενα παρὰ τοῖς πολλοῖς εἰώϑασι 
“ . , - , »"ῬὄΨ»"»». - 

80 χλευάζειν ἕνεχα μεγέϑους τῶν περὶ ψυχὴν ἀγαϑῶν. ἀποδεξάμενος οὖν 90 

ὁ ϑεὸς τὴν εἰρημένην πρᾶξιν αὐτίχα τὸν ἀστεῖον ἀμείβεται μεγάλῃ δωρεᾷ, 

τὸν γάμον αὐτῷ χινδυνεύσαντα πρὸς δυνατοῦ χαὶ ἀχρατοῦς ἀνδρὸς ἐπι- 

βουλευϑῆναι διατηρήσας ἀψαυστόν τε χαὶ σῷον. ἢ δ᾽ αἰτία τῆς ἐπιϑέσεως 9] 
᾿ “" ᾿ Ν ᾿»»θ - “ ᾿ λ..) " - ; - ᾿ 

ἀρχὴν ἔλαβε τοιάνδςξ. χαρπῶν ἀφορίας ἐπὶ συχνὸν χρόνον ενομένης, 

9. μετατραπόμενος ΒΕΚ: μετατοεπύμενος σεῖθτὶ οἴκαδε] ἀποστελλόμενος Π 

4 ἀγαθῶν οἱ. (ἱ ὅ οὑτοσὶ ΒΕΙζ : οὗτος σδίου τοὐναντίον σοὐά : τοῦτο 

Αταὶ Ὁ συνδιαιτήσεως τῆς τῶν πολλῶν ΒΕΚ: τῆς τι π. συνῇ. σοοτὶ Ἴ εὑρεῖν 

ΟΕ; ἀνευρεῖν ἰοτί, Βεο!υδοπάιι) 8. χαϑ᾽ αὑτὸ 19} σπεύδοντες πρῶτον 

ΒΕΚ ἁγὼ: πρῶτον σπεύδοντες σοίουϊ 10 ἐπ᾿ ΒΕΈΚΗΞ τὰ: ὑπ᾽ σοίοεϊ 

11 χαὶ τὸν ἀνδρα οἴω. Καὶ 12 δυσαποσπατϑέντων ἰὰ τὸν] τὸ (ἱ 15 ἀπαι- 

τηϑεὶς Κα ὁρατὸν ΟΕ ΜΗ 3, ὁρατὸν σοττ. ὁχ ἀόρατον Β΄: ἀόρατον ὑοίοΥὶ 1, 14. τὸν .--- 

ϑεόν οἴῃ. Τὴ 11. ἀλλ ΚῊΡ 1Ὁ ἐϑεᾶτο ΒΕ ποιητὴν ὁμοῦ ΒΕΚ τα: 

ὁμοῦ ποιητὴν σοίοτὶ 11 τοῦ] τοὺσ (5 σ ὁγαβ.) ( 11..18 οὐχεκαταφρόνητοι 

(5:0) Ὁ 18 παντί τω ΒΕΙΚ: τῷ οἵ. σοιοῦὶ πάντη ἘῸ 19) οἱ τὰ] οἷα (ΒΕ 
παρὰ οἵ. ἢ {Τὰ τ.) 20 περὶ ψυχὴν Κ: περὶ ψυχῆς ΒΒ, τῆς Ψυχῆς (οιη. περὶ) 

σοίοτὶ 91 ὁ ϑεὸς οἵα. ΠΕ μεγάλη, οἵη. ΑΥΠῚ 2} ἀκρατοῦς] αὐτο- 

κράτορος τοῦ] οὐπὶ. δίδησ, 9) σιᾷον] ϑεῖον ΠΚ 94 χαρπὸν ἡ ἀφορίας 

ΒΕΚ σὴ Ἰῦδι, ΒΕΙΕῚ ἀπορίας σοἴοτϊ 

24 8η4ᾳ. (θῃ. τῷ, ΓΎΒΗΙ 
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4 ᾿ " ᾿ ν 2 τοτὲ μὲν διὰ πολλὴν χαὶ ἄμετρον ἐπομβρίαν τοτὲ δὲ δι΄ αὐχμὸν χαὶ ζάλην, 

αἱ χατὰ Συρίαν πόλεις συνεχεῖ λιμῷ πιεσϑεῖσαι χεναὶ τῶν οἰχητόρων ἦσαν, 

ἄλλων ἀλλαχόσε σχιδναμένων χατὰ ζήτησιν τροφῆς χαὶ πορισμὸν τῶν ἀναγ- 

93 χαίων. πυϑόμενος οὖν ᾿Αβραὰμ ἄφϑονον εὐθηνίαν χαὶ εὐετηρίαν ἐν Αἰ- 
᾿ “--- “ - »-»Ὕ [2 ᾿ -» - ᾿ »" 

χύπτῳ, τοῦ μὲν ποταμοῦ ταῖς πλημυύραις λιμνάσαντος ἐν χαιρῷ τὰ πεδία, ὃ 

τῶν δὲ τὸν σπόρον εὔσταχυν ἐνεγχύντων χαὶ ἀναϑρεψαμένων [ εὐχρασίαις ρΡ. 1Ὁ ΚΝ. 

93 πνευμάτων, ἀπαίρει πᾶσαν τὴν οἰχίαν ἐπαγόμενος. ἦν δ᾽ αὐτῷ γυνὴ 

τήν τε ψυχὴν ἀρίστη χαὶ τὸ σῶμα τῶν χαϑ᾽ αὑτὴν περιχαλλεστάτη" 

ταύτην ἰδόντες τῶν Αἰγυπτίων οἱ ἐν τέλει χαὶ τῆς εὐμορφίας ἀγάμενοι 

94 -- λανθάνει γὰρ τοὺς ἐν ἐξοχαῖς οὐδέν --- μηνύουσι τῷ βασιλεῖ. με- 10 

ταπειυ ψάμενος δὲ τὴν ἄνθρωπον χαὶ ϑεασάμενος ἐχπρεπεστάτην ὄψιν, 

βραχὺ φροντίσας αἰδοῦς χαὶ νύμων τῶν ἐπὶ τιμῇ ξένων ὁρισϑέντων, 
, ΡΩ) 

ἐνδοὺς ἀχρασία διενοεῖτο λόγῳ μὲν αὐτὴν δγαίθαναι πρὸς γάμον, τὸ ὃ 
, 

90 ἀληϑὲς αἰσχύνειν. ἢ δ᾽ ἅτε ἐν ἀλλοτρίᾳ γῇ παρ᾽ ἀχρατεῖ τε χαὶ ὡμοθϑύμῳ ' 
δυνάστῃ τοῦ βοηϑήσοντος ἀποροῦσα --- οὐδὲ τὰρ ὁ ἃ ἰὐ ἔσϑενεν ἀρήγειν ιὖ 

τὸν ἐπιχρεμάμενον ἐχ τῶν δυνατωτέρων φόβην δεδιώς --- ἐπὶ τὴν τελευ- 

90 ταίαν ἅμ᾽ ἐχείνῳ χαταφεύγει συμμαχίαν τὴν ἐχ ϑεοῦ. λαβὼν δὲ τῶν 

ξένων οἶχτον ἢ εὐμενὴς χαὶ ἵλεως χαὶ ὑπέρμαχος τῶν ἀδιχηουμένων 

ἀλγηδόνας δυσχαρτερήτους χαὶ χαλεπὰς τιμωρίας ἐπάγει τῷ βασιλεῖ, 

παντοίων χαχῶν ἀναπλήσας αὐτοῦ σῶμα χαὶ ψυχὴν δυσιάτων, ὡς τὰς 30 

μὲν ἐφ᾽ ἡδονὴν ἀγούσας ὀρέξεις ἁπάσας ἐχχεχόφθαι, τὰς δ᾽ ἐναντίας 

παρεισεληλυϑέναι φροντίδας περὶ ἀπαλλαγῆς ἀνηνύτων βασάνων, ὑφ ὧν 

ϊ 
3 λιμῷ πιεσϑεῖσαι ΒΕΚΚ Αγ: πιεσθεῖσαι λιμῷ (λογισμῷ Α) ἐδίοτί { ΕΤΥΑΗ Β, 

εὐϑένειαν Ε΄, εὐσϑένειαν καὶ 4. ὃ χαὶ εὐετηρίαν ἐν αἰγύπτω ΒΕΚ Αὐτὰ: ἐν αἰγύπτω χαὶ 

εὐετηρίαν (ΓΔ 8}. σαίοτΙ ἢ ταῖς πλημμύραις ηίθ λιμνάσαντος ΒΕΚ Ατα.: ταῖς 

πλημμύραις ρμοβὲ πεδία ἰγᾶηβρ. σοίοτὶ πλημμυρίαις (ἱ λιμνάσαντος (λιμνά- 

σαντος 
ζοντος Κ) ἐν χαιρὼῷ ΒΕῈ τὰ: ἐν χαιρῶ λιμνάσαντος σοίετὶ πεδία] ἐπιτήδεια ΒΕ 

ἴ πνευμάτων) σπερμάτων Κὶ 8 τῶν χαϑ᾽ αὑτὴν οἴῃ. ΑΤιη καταυτὴν , 

κατ᾽ αὑτὴν ΕΟ 9. τῶν αἰγυπτίων ΕΚ Ατα: τῶν οἵη. οθίθγὶ 10 ροβὶ 

μηνύουσι 64. δὴ Πίν), δὲ (ταγϑυβ 461.) Ρ 11 εὐπρεπεστάτην ΒΚ Ροβὶ 
ὄνιν αὐ, αὐτῆς ΑΓηὶ 12 ὁρισϑέντων ἢ καὶ ὁρισϑέντα Α 14. αἰσχύνειν ΒΕΕΟ: 

αἰσχυνεῖν οοίθτὶ ὯΝ δὲ ΒΕΚ ἅτ᾽ Εὶ παραχρατεῖται (ὍΛ 

ὁμοϑύμω Δ 1Ὁ ἔστενεν ἃ 1 δυνατοτέρων ΠῈΣ, ἀδυνατωτέρων Η!Ρ' 

11 ἄμ" ΒΕΚ; ἅμα οσρίοτὶ 15 ἀδιχουμένων ΒΕΚ τίη: ἅμα μοβὲ ἀδιχ. δαά. οσοίογὶ 

19 ἀλγηδόνας) ὀδύνας Ο, ἡδονὰς ΕἸ, δίνας ΕΞ 930 χαχκῶν παντοίων ἐγᾶηβρ. ἩΡ 
σῶμα ΒΕ: τὸ σῶμα σοίοτὶ τὴν ψυχὴν (ἫΡ δυσίατον Κα 91 ἐφ᾽ 

ἠδονὴν ΒΕΚ Αὐπὶ: ἐφ᾽ ἡδονὰς οοἰογὶ ; ἐφηδυνούσας σοηϊ. Μίδηρ. 
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τυμναζόμενος μεθ᾽ ἡμέραν χαὶ νύχτωρ ἐξετραχηλίζετο. παραπέλαυσε δὲ 97 

τῆς τιμωρίας χαὶ σύμπας ὃ οἶχος αὐτῷ, μηδενὸς ἐπὶ τῇ παρανομία 

δυσχεράναντης, ἀλλὰ πάντων ἕνεχα τοῦ συναινεῖν αὖνον οὐ συγχειρηυρὴ 

σάντων τὸ ἀδίχημα. τοῦτον τὸν τρόπον ἢ υὑὲν ἀγνεία τῆς τυναιχὸς 98 

διασῴζεται, τοῦ δὲ ἀνδρὸς τὴν χαλοχαγαϑίαν χαὶ εὐσέβειαν ὁ ϑεὸς ἠξίωσεν - ὃ 

ἐπιδείξασθαι τέρας αὐτῷ μέγιστον παρασχών, ἀσινῆ χαΐ ἀνύβριστον ὅπον 

οὔπω χινδυνεύσαντα διχφϑαρῆναι τὸν γάμον, ὃς οὐχ ἔμελλεν ὀλίγων 

ἀριϑμὸν υἱῶν ἢ ϑυγατέρων Ὑεννᾶν, ἀλλ᾿ ὅλον ἔῦνος χαὶ ἐθνῶν τὸ 

ϑεοφιλέστατον, ὅ μοι δοχεῖ τὴν ὑπὲρ παντὸς ἀνθρώπων γένους ἱερωσύνην 

10 χαὶ προφητείαν λαχεῖν. 

(20.) Ἤκουσα μέντοι χαὶ φυσιχῶν ἀνδρῶν οὐχ ἀπὸ σχοποῦ τὰ 99 

περὶ τὸν τόπην ἀλληγορούντων, οἱ τὸν ἀὲν ἄνδρα συμβολιχῶς ἔφασχον 

σπουδαῖον εἶναι νοῦν ἐχ τῆς περὶ τοὔνομα ξρμηνευϑείσης δυνάμεως 

τεχμαιρύμενοι τρόπον ἀστεῖον ἐν ψυχῇ. τὴν δὲ τούτου γυναῖχα ἀρετήν, 

Ι8 ἧς τοὔνομα ἐστι Χαλδαϊστὶ μὲν Σαρρα, ᾿ Ελληνιστὶ δὲ, ἄρχουσα“, διὰ 
τὸ μηδὲν ἀρετῆς ἀρχικώτερον εἶναι χαὶ ἡγεμονιχώτερην. γάμος δέ, ὃν 100 

μὲν ἁρμόζεται ἡδονή, σωμάτων χοινωνίαν ἔλαχεν, ἣν δὲ σοφία, λογισμῶν 

χαϑάοσεως ἐφιεμένων χαὶ τελξίων ἀρετῶν. ἐναντιώτατοι δὲ ἀλλήλοις 

εἰσὶν οἱ λεχϑέντες Ἰάμοι. χατὰ μὲν 1ὰρ τὸν τῶν σωμάτων σπείρει μὲν [0] 

Ρ. 16 Μ. τὸ ἄρρεν, γονὴν δ᾽ ὑποδέχεται τὸ ϑῆλυ, χατὰ δὲ τὴν ] ἐν ψυχαῖς σύνοδον 

1 ἔμπαλιν ἢ μὲν ἀρετὴ τάξιν γυναιχὺς ἔχειν δοχοῦσα σπείρειν πέφυχε βουλὰς 

ἀγαϑὰς χαὶ λόγους σπουδαίους χαὶ βιωφελεστάτων εἰσηγήσεις δογμάτων, 

ὃ δὲ λογισμὸς εἰς τὴν ἀνδρὸς χώραν τάττεσθαι νομισθεὶς τὰς ἱεροπρεπεῖς 

χαὶ ϑείας ὑποδέχεται σπηοράς" ἣ μήποτε τὸ λεχϑὲν ἔψευσται δι᾽ ἀπάτην 

1 μεϑ᾽ ἡμέρας ἃ χαὶ νύχτωρ ὁ, ἡ νύχτας ( παραπέλαυσε ΒΚΜΑ, 
παραπέλευσε Ε: παραπήλαυσε οοίοτὶ 2 χαὶ σύμπας ΒΕΚ: χαὶ οἵη. σοίογὶ Ὁ 

συμπάσας ( ὁ οἶχος αὐτῶ ΒΕΚ ἅτ: αὐτῷ ὁ οἶχος σοίοτὶ ; αὐτοῦ σοπὶ, Μαησ. 

προνομία Εὶ ὃ αἰνεῖν ΟΕ οὐχὶ ΒΙ 4. ἁγνία Μ ἢ διασώ- 

ζεται ΒΕΚ Ατηι; διεσῴζετο οοἰοτὶ δ᾽ ΒΕΚ χαὶ εὐσέβειαν ὁ ϑεὸς Ὲ ΚΟ Ατὰ: 

ὦ ϑεὸς καὶ εὐσέβειαν ἰγλη8ρ. σοίοτὶ ὃ ἐπιδείξασϑαι ΒΕ: ἐπιδείχνυσϑαι σοἰθοτί 
ἀνύβριστον)] ἀκένδυνον Εὶ οὔπω ΒΕΙΚ: οὐδέπω σοἰοτὶ διχφϑαρῆναι τὸν γάμον 

ΒΕΚ ἅτιο: τὸν γάμον διαφϑαρῆναι ἰγᾶπι5}», σοῖθγὶ γάμον τηρήσας) σοῃΐ, Δ ὁπα!. 

601}, 21,28 ὃς ον. ΤὭΓΩΗ. ὀλίγων ΒΕΙΚ Ατῆα: οἷο, σοιοτὶ ὃ παντὸς ΒΕΚ: 

ἅπαντος σοἰοτί τὴν ἱερωσύνην Ρ 11 μοβῖ χαὶ δα, ἀπὸ ἢ 12 τόπον] 
τὐπον ΗἾ, (Τυγη.) συμβουλιχῶς 18. εἶναι χαὶ ἡγεμκονιχτερον. πὶ, ΟΕῸ 

ὃν} ὧν 11 ἡδονῆ ἔλαβεν ΑΥὙΩὶ ὃν! ὧν 18 ἐναντιότατοι ΕΚΤ' 

δ᾽ ΒΕῈΚ 20 γονὴν δ᾽ ὑποδέχεται ΒΚ Αττῃ: γονήν, ὑποδέχεται δὲ σοίοτὶ 91 ἔχειν 

γυναιχὸς ἰγαῦβρ. ΗΡ συμβουλὰς ΒΚ 22 χαὶ λόγους σπουδαίους οὐ). ΑΤΠῚ 

28 ἀνδρῶν Καὶ 94 χαὶ ϑείας οἴη. ΑΓΠῚ ἢ] ἣ ΒΡ ᾿ 
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ὀνομάτων, ἐπειδήπερ ὁ μὲν νοῦς ἄρρενος ἢ δ᾽ ἀρετὴ ϑήλεος μετέχει 

1039 χαραχτῆρος ἐν φωναῖς. εἰ δέ τις τὰς ἐπισχιαζηούσας χλήσεις ἀπαμφιάσας 

τυμνὰ τὰ πράγματα βουληϑείη χαϑαρῶς ἰδεῖν, εἴσεται διότι ἄρρεν μέν ἐστιν 

ἡ, ἀρετὴ φύσει, παρόσον χινεῖ χαὶ διατίθησι χαὶ χαλὰς ἐννοίας χαλῶν πρᾶ- 

ξεων χαὶ λόγων ὑπηχεῖ, θῆλυ δὲ ὁ λογισμὸς χινούμενος χαὶ παιδευόμενος ὃ 

χαὶ ὠφελούμενος χαὶ συνόλως ἐν τῷ πάσχειν ἐξεταζόμενος, χαὶ τὸ πάϑης 

108 αὐτῷ τοῦτο μόνον ἐστὶ σωτήριον. (21.) ἅπαντες μὲν οὖν χαὶ οἱ φαυλό- 

τατοι τῷ λόγῳ τιμῶσι χαὶ θαυμάζουσιν ἀρετὴν ὅσα τῷ δοχεῖν, χρῶνται 

δ᾽ αὐτῆς τοῖς παραγγέλμασιν οἵ ἀστεῖοι μόνοι. διὸ χαὶ ὃ τῆς Αἰγύπτου 

βασιλεύς, ὅπερ ἐστὶ συμβολιχῶς νοῦς φιλοσώματος, χαϑυποχρινόμενος 10 
᾿ ΄ ὡς ἐν ϑεάτρῳ προσποίητον ἐπιμορφάζει χοινωνίαν, πρὸς ἐγχράτειαν ὁ 

ἀχρατὴς χαὶ πρὸς σωφροσύνην ὃ ἀχόλαστος χαὶ πρὸς διχαιοσύνην ὃ ἄδιχος, 

χαὶ χαλεῖ τὴν ἀρετὴν ὡς ξαυτὸν τῆς παρὰ τοῖς πολλοῖς εὐφημίας γλιχό- 

101 μενος. ὅπερ χατιδὼν ὁ ἔφορος --- μόνῳ τὰρ ἔξεστι ϑεῷ ψυχὴν ἰδεῖν 

ἐμίσησε χαὶ προὐβάλετο χαὶ βασάνοις ἤλεγξεν ἀργαλεωτάταις ἦϑος ιὖ 

χατεψευσμένον. αἱ ὃὲ βάσανοι διὰ τίνων ὀργάνων; ἢ παντως διὰ τῶν 

τῆς ἀρετῆς μερῶν, ἅπερ ἐπεισιόντα χαλεπῶς αἰχίζεται χαὶ τιτρώσχει: 

βάσανος μὲν 1ὰρ ἐστιν ἀπληστίας ὀλιγοδεία, βάσανος δὲ λαγνείας ἐγ- 
[4 

χράτεια' στρεβλοῦται δὲ χαὶ ὁ φιλόδοξος ἀτυφίας εὐημερούσης χαὶ ὁ 
τ 105 ἄδιχος διχαιοσύνης ἐπαινουμένης. μίαν 1ὰρ ἀμήχανον ψυχὴν χατοιχεῖν 30 

δύη τὰς ἐχϑοὰς φύσεις, χαχίαν χαὶ ἀρετήν: οὗ χάριν, ἐπειδὰν συνενεχϑῶ- 

σιν, ἀσύμβατοι χαὶ ἀχατάλλαχτοι στάσεις χαὶ πόλεμοι συγχροτοῦνται, 

χαίτοι τῆς ἀρετῆς εἰρηνιχωτάτην φύσιν ἐχούσης, ἢ φασιν ἐπιμελὲς εἶναι, 
μὲ , “- τ» ν᾽ , ἡ -- » » » , ν᾿ -ι 

ἦταν εἰς χειρῶν ὅμιλλαν ἰέναι μέλλῃ, τῆς ἰδίας δυνάμεως ἀποπειρᾶσϑαι 

1 ἐπειδήπερ ΕΚ : ἐπείπερ σοίοτι 2 ΠᾺῈ ἐπισχεναζούσας (ἃ ἀπαμφιάσας 

ΠΠ: ἀναπαμφιάσας Α, ἀπαμφιέσας (ε σοττ. ὁΧ αὐ Κὶ, ἀπαμφιέσας ΒΚ, ἐναπαμφιέσας ΠΕΟΜ 

3. διότι) ὅτι γε] δὴ ὅτι οοπίεϊο 4. ὃ χαὶ καλὰς --ὐπηγεῖ οἵη. ΑΤΙῚ ὅ ὑφηχεῖ 
Ε, ὑφηγεῖται (γεῖται ἴῃ τ85.} ἢ δὲ ΒΕΚ: δ᾽ σοίοτὶ χαὶ παιδευόμενος οἵη, ΑΥ̓ΠῚ 
Ἴ αὐτῶ τοῦτο μόνον ἐστὶ ΒΕΚ, τοῦτο αὐτῷ μόνον ἐστὶ τι; ἐστὶν ροβί πάϑος (6) ἔταπβ8ρ. 

ὑοιοτὶ 9. αὐτῆς] αὐτοῖς ΑΤΠΡ πράγμασιν Καὶ 10 συμβουλιχῶς Ε 

νοῦς φιλοσώματος ΒΕΚ Ατπ: ὁ νοῦς ὁ φιλοσώματος οοἴρν χαϑυποχρινάμενος ( 

11 ἐπιμορφάζειν Καὶ Ι2 ἀκροατὴς ΠΙΡῚ 15 χαὶ οὐ. Καὶ 14. ϑεῶ 

ΒΕΚ: τῷ ϑεῶ Ἂρίογὶ [8 ἐμίσησε ΒΕ : ἐμίτησέ τε σοίοτὶ ἀπεβάλετο ΒΕ, 

ἀπεβάλλετο Καὶ 1Ιῦ διά τινων ΜᾺ ἢ εοἀᾶ.: ἦν 11 ἐπεξιόντα σοηϊ. 

Νδηνσ. τιτρώσχει ΒΕΚ τι: πιχρῶς σοίοτὶ 18 ὀλιγοδέεια ΒΕΜΡ, ὀλιγόδεια ν 

12. δὲ οπι. ΒᾺ 30. μίαν... ψυχὴν ΑΒΕ Αγ: μιᾷ... ψυχῆ εοίοτῦί 

91 φύσει ΕΟ 21. 232 συναχϑῶσιν Καὶ 25 ἡ ἣ ἃ 34. ὅταν ΒΕΚ: 
ἐπὰν ὁετονὶ χειρῶν Καὶ (Μ]ἀη6.}: χεῖρον ΒΕ, χείρονα σεἰοτί ἄμλα ΒΕ 

τὰς ἰδίας δυνάμεις ΠὲῈ 
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ὝὝ πρότερον, ἵν᾽, εἰ υὲν ἰσχύοι χαταγωνίσασϑαι, συνιστῆται, εἰ δ᾽ ἀσῦε- 

γεστέρα χρῷτο τῇ δυνάμει, μηδὲ συγχαταβῆναι τὴν ἀρχὴν εἰς τὸν ἀγῶνα 

ϑαρρήτῃ χαχίαν μὲν γὰρ ἡττᾶσθαι οὐχ αἰσχρύν, ἡ συγγενὲς ἀδοξία, 100 
᾿ ᾿ μὴ Ἄ Ψ ,΄ ᾽ ΡῚ “ “ 

ἀρετὴν δὲ ὄνειδος, ἴ πάντων οἰχειότατον εὔχλεια, δι᾿ ἣν πέρυχε νιχᾶν ἢ 

σι διατηρεῖν αὐτὴν ἀήττητον. 

(22.) Τὸ μὲν οὖν Αἰγυπτίων ἄξενον χαὶ ἀχόλαστον εἴρηται. τοῦ δὲ 101 

τοιαῦτα πεπονθότος ἄξιον ϑαυμάσαι τὴν φιλανθρωπίαν, ὃς μεσημβρίας 
μὰ [ὦ ν ΡΟ ΙΤΜ. θεασάμενος τρεῖς ὡς ἄνδρας ἡδοιποροῦντας --- οἱ δὲ ϑειοτέρας ὄντες 

φύσεως ἐλελήϑεσαν --- προσδραμὼν ἱχέτευε λιπαρῶς μὴ παρελϑεῖν αὐτοῦ 

1ὸ τὴν σχηνήν, αλλ ὡς πρέπον εἰσεληλυϑότας ξενίων μετασχεῖν: οἱ δ᾽ οὐχ 

ἐχ τῶν λεγομένων μᾶλλον ἢ τῆς διανοίας εἰδότες ἀληθεύοντα μηδὲν ἐν- 

δοιάσαντες ἐπινεύουσι. πληρωϑεὶς δὲ τὴν ψυχὴν χαρᾶς πάντ᾽ ἐσπούδαζεν 108 

εἰς τὸ ἀνυπέρϑετον τῆς ὑποδοχῆς χαὶ τῇ μὲν γυναιχί φησι, σπεῦσον 
, , ᾽ ΄ - ὠ Α 4 3 , , 

χαὶ τρία μέτρα ποίησον ἐγχρυφιῶν,““ αὐτὸς δὲ εἰς τὰ βουχόλια συντείνας, 

18 ἁπαλὸν χαὶ εὔσαρχον ἀγαγὼν μόσχον, οἰχέτῃ παραδίδωσιν. ὁ δὲ χαταϑύσας 109 

σχευάζει τάχιστα΄ βραδὺς γὰρ οὐδεὶς πρὸς φιλανθρωπίαν ἐν οἴχῳ σοφοῦ, 

ἀλλὰ χαὶ γυναῖχες χαὶ ἀνὸρες χαὶ δοῦλοι χαὶ ἐλεύϑεροι προϑυμότατοι μ 

πρὸς τὰς τῶν ξενιζομένων ὑπηρεσίας. ἑστιαϑέντες δ᾽ οὐ τοῖς εὐτρεπισϑεῖσι "0 

μᾶλλον ἢ τῇ τοῦ ξενοδόχου Ἰνώμῃ χαὶ πολλῇ τινι καὶ ἀπεράντῳ φιλοτιμία 

0 παρέχουσιν ἄϑλον ἐλπίδος μεῖζον αὐτῷ, υἱοῦ γνησίου γένεσιν εἰς νέωτα 
» -- - -- ΄ 

βεβαιωϑησομένην ὑποσχόμενοι δι ἑνὸς τοῦ τῶν τριῶν ἀρίστου --- λέγειν 

Ι ἵνα ΒΕΚ ἰσχύει ΑΚ συνίστηται ΜΕΙ, συνίσταται (ΟἍΛ εἰ 411.} ἡ 
δὲ ΒΕ 2 χρῶντο μηδὲν Ρ 2. ϑαρρήσει Ε, ϑαρσήση Καὶ, ϑαρ- 

σῆῇσαι ΒΕ χαχίαν ΒΚ: καχία δοίοτὶ (χαχίᾳ ν) ἡ] ἢ ἃ 4 ἀρετὴν 

ΒΕ: ἀρετῇ οοίοτί (ν) δ᾽ ΒΕΚ ἡ] ἢ ἃ εὔχλειαν ἡ 
πέφυχε νιχᾶν ΕΚ: πέφυχεν ἢ νιχᾶν σοίοτὶ ὃ αὑτὴν τ: αὑτὴν αὐτὴν Ρι, αὐτὴν 

αὑτὴν Η!, αὐτὴ αὑτὴν ΗΞ ν), αὐτὴν οθἐθτὶ ἴ ϑαυμάσασϑαι 1, {Τ᾿ γη.) 

ἈΠ16 μεσημβρίας δα, τῷ χαιρῶ ἡ μεσημβρίαν ΒΕ 5. ὄντας Εὶ 9. ἐλελή- 

ϑεσαν ΒΕΚ: ἐλελήδεισαν ΟΕΟΝΜΡ, ἐληλήϑεισαν ΔῊ προσλαβὼν ΒΕ αὑτοῦ 

σοσά, (ν) 10 εἰσεληλυλότας ΒΕΙΚ : εἰσελθόντας εοἰετὶ οἱ ΒΝ 11 εἰδότες] 

ἰδόντες ΒΕ ι12 πάντες ( ἐσπουδαζεν ΒΕ : ἔσπευδεν δίδει] 13 ὑπο 

δογῆς ΒΕΙΚ: ἀποδοχῆς σοίοτὶ 14. ἐγχρυφίων οοὐά. (ν) ὃ ΒΕΚ 
11 καὶ δοῦλοι χαὶ ἐλεύϑεροι ΒΕΚ Ατὰὰ: καὶ ἐλεύϑεροι χαὶ δοῦλοι ἰγαΏβρ. οοίθγὶ 

18 δ᾽ οω. ἡ οὗ τοῖς] οὕτως ( 19 χαὶ πολλῇ --- φιλοτιμίᾳ οὔῃ. ΑΥπὶ 

καὶ αἷϊ. ὁοπν. Καὶ 30 ἐλπίδος οἴη. ΒΕ υἱοῦ τοῦ γνησίου Η(ν) ἐς Καὶ 
21 τὸ βεβαιωϑησόμενον ΒΕ, βεβαιωϑησομένην ὁπ. Ατπι. ὑποσχομένου (οι. διἢ 

τῶ τοῦ οἱ ἀρίστου οἵη. ΑΤΩΣ τοῦ τῶν] τούτων ἡ 

τ 5ηη. (ἴδῃ, 18,1 546. 16 Ογίψεπες Ποπιῖ, π΄ Θεπες, 111 (ι. ἘΠῚ ρν. 108. Μοηπνα.) 

ΡΌοτ, ἱπααϊῖ, ἰοβεϊπαν τ ἕασογο θαι.) ἴρβ6 συγ, ἀχὸ ἐοβεϊ παῖ, Ριιοῦ δοσοϊογαῖ: ΠΌΪΙτι5 

Ρἶσον δὲ ἐπ ἀπο 88 ρ θη 8. 
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Ἰὰρ ἐν ταὐτῷ πάντας ἀϑρόγυς ἣν ἀφιλόσοφον, ἑνὶ δὲ λέγοντι τοὺς ἄλλους 

1Π συνεπινεύεξιν ἐμπρεπές ---. ἀλλὰ γὰρ οὐδ᾽ ὑπισχνουμένοις ἕνεχα τοῦ περὶ 

τὸ πρᾶγμα ἀπίστου βεβαίως προσεῖχον: ἤδη γὰρ ὑπερήλιχες γεγονότες 

115 διὰ μαχρὸν γῆρας ἀπεγνώχεσαν παιδὸς σποράν. ἀχούσασαν οὖν τὴν 

γυναῖχα ἐν ἀρχῇ φησι Ἰελάσα! χαὶ ὑετὰ ταῦτα, εἰπόντων «υαὐἡ ἀδυνατεῖ ὃ 

παρὰ τῷ ϑεῷ πᾶν ῥῆμα;"“ χαταιδεσϑεῖσαν ἠρνῆσϑαι τὸν γέλωτα: πάντα 

γὰρ ἤδει ϑεῷ δυνατὰ σχεδὸν ἐξ ἔτι σπαργάνων τουτὶ τὸ δόγμα προμαϑοῦσα. 

13 τότε μοι δοχεῖ πρῶτον οὐχέϑ᾽ ὁμοίαν τῶν ὁρωμένων λαβεῖν φαντασίαν, 

ἀλλὰ σεμνοτέραν ἢ προφητῶν ἢ ἀγγέλων μεταβαλόντων ἀπὸ πνευματιχῆς 

"14 χαὶ ψυχοειδηῦς οὐσίας εἰς ἀνθρωπόμορφον ἰδέαν. (28.) τὸ μὲν οὖν 

φιλόξενον τοῦ ἀνδρὸς εἴρηται, πάρεργον ὃν ἀρετῆς μείζονος" ἢ δ᾽ ἀρετὴ 

ϑεοσέβεια, περὶ ἧς χαὶ πρότερον εἴπομεν, ἧς δεῖγμα σαφέστατον τὰ νῦν 

"0 λεχϑέντα ἐστὶν ὡς ἐπὶ ξένων ἀνδρῶν. εἰ δ᾽ εὐδαίμονα χαὶ μαχάριον 

οἴχηον ὑπέλαβον εἶναί τινες, ἐν ᾧ συνέβη χαταχϑῆναι χαὶ ἐνδιατρῖψαι 

ΠῚ 

- ωι σοφούς, οὐχ ἂν ἀξιώσαντας ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὅσον διαχῦψαι μόνον, εἴ τι πάϑος 

4 ἐνεώρων ταῖς ψυχαῖς τῶν ἔνδον ὄντων ἀνίατην, ἐγὼ δὲ οὐχ οἶδα, τίνα 
ὑπερβολὴν εὐδαιμονίας χαὶ μαχαριότητος εἶναι φῶ περὶ τὴν οἰχίαν, ἐν 

ἡ χαταχϑῆναι χαὶ ξενίων λαχεῖν ὑπέμειναν ἄγγελοι πρὸς ἀνθρώπους. 

ἱεραὶ χαὶ ϑεῖαι φύσεις, ὑποδιάχονοι χαὶ ὕπαρχοι τοῦ πρώτου ϑεοῦ, 

Ὶ 

"10 διαγγέλλει. πῶς γὰρ ἂν τὴν ἀρχὴν εἰσελθεῖν ὑπέμειναν, εἰ μὴ χαϑάπερ 91 
Ἁ νεὼς εὖ συντεταγμένον πλήρωμα τοὺς ἔνδον ἅπαντας ἤδεσαν ἑνὶ πειϑαρ- 

ἱ ταὐτῶ ΒΕΚ: τῷ αὐτῶ εοίοτὶ 3. ἐμπρεπές ΒΕΜΑ: εὐπρεπές σοίοτὶ οὐδ᾽ 

οοἀά.: οὐχ ΤΌγη, Μδηρ. ὑπισχνουμένους ἩΡ, ὑπισχνουμένης ἃ 4 ἀπεγνώ- 

χεσαν ΒΕΚ: ἀπέγνωσαν σοίογὶ παίδων οοπί. δηρ, οὖν ΒΕΚ: γοῦν οθιοτὶ 

4, ὃ τὴν γυναῖχα ἐν ἀρχῇ ΒΕΙΚ : ἐν ἀρχῇ τὴν γυναῖκα ἴγδῆβρ. σθέθτὶ ὅ γελάσαι φησὶ 
ἀγτϑπ8ρ. Καὶ φησὶ ΒΕΚ : φασὶ σοίοτὶ ταῦτ᾽ ΟΡΟΌΜΑ ὃ τῶ ϑεῶ ΒΕΚ: ϑεῶ 
ΜΑΗΞ, ἥεοῦ ΟΕῸΠΗῚΡ πᾶν ῥῆμα ΕΚ: πᾶν οἵα. οσοίονὶ ἠρνῆσϑαι Καὶ, ἠρνεῖσϑαι 

ΒΕ: ἀρνήσασί)αι οοἰοεὶ 8 πρῶτον ὁπ]. Ατιῃ ὁμοίαν ΟΒΕΚ: ὅμοιον σεἰοτγί, 
ὁμοίως ΑΥΠῚ 9 προφητῶν ΒΕΚ : προφητῶν τινων οδῖρτὶ μεταβαλλόντων 

ΜΕΘ() 10 ἰδέαν) οὐσίαν 11 ὄν ἦν ἀρετῆς μείζονος ΒΕῈΚ 

Ασα: μείζονος ἀρετῆς σοίοεὶ 12 εἴπομεν] εἴρηται ΒΕΚ ἧς) εἰς Εὶ 

σαφέστερον ΒΕ 18 εἰ ὃ ἧς ΒΕ, εἰς Αγη 13. 14 μαχάριον οἶχον ΒΕΚ 
Ατῖη: οἶχον μοβὶ τινὲς ἰγᾶηβρ, σοίοτὶ 4 χαταταχϑῆναι Δ, χαταχϑῆναι οὐ. (ΕῸ 

διατρῖψαι ΟΕ 1Ὁ ἀξιώσαντας] ἀναχύψαντας ΒΕ οὐδ᾽ ΒΕ: οὐδὲ οοιοτὶ 

10 ἐνεώρων ΒΕΚ: ἑώρων δοίοτί ὄντων ΒΕΚ Απῃ: ὁπι. οοίθγὶ Ροβί 
ἀνίατον δήὰ, ὄν ΒΕ δ᾽ ΠῈΚ 11 φῶ] ἐφ᾽ ὦ ΒΕ 18 χατατα- 
χϑῆναι ἃ ἀγγέλων Καὶ ἀνθρώπων Ὁ 20 ἡμῶν οι. ΒΕ 

21 διαστέλλει ΟΕ ἂν ὁπ ΒῈΚ 22 συντεταγμένης ΑΤἊ τοὺς] τῆς 
πάντας ΗΡ 

᾿ δι᾿ ὧν οἷα πρεσβευτῶν ὅσα ἂν ϑελήσῃ τῷ Ἰένει ἡμῶν προϑεσπίσαι ρ. 18 Ν. 



ὉΚΝ ΑΒΕΛΗΛΑΜΟ τῷ “1 

χοῦντας χελεύσματι τῷ τοῦ προξστηχότος ὡσανεὶ χυβερνήτου; πῶς δ᾽ 

ἂν ἑστιωμένων χαὶ ξενιζομένων παρέσχον ὑπόληψιν, εἰ μὴ τὸν ἕστιάτηρα 

συγιενῇ χαὶ ὁμόδουλον ἡγοῦντο τῷ αὐτῶν προσπεφευγότα δεσπότῃ; 
’ ͵ ᾿ ᾿ ᾿ “Μ ν .»-» "“ - “ Ὄ “ ΄ νομιστέον μέντοι χαὶ χατὰ τὴν εἴσοδον αὐτῶν ἔτι μᾶλλον ἐπιδοῦναι πάντα 

τὰ μέρη τῆς οἰχίας πρὸς τὸ βέλτιον αὔρα τινὶ τελειοτάτης ἀρετῆς ἐπιπνευ- ὼν 

σϑέντα. τὸ δὲ συμπόσιον οἷον εἰχὸς γενέσθαι, τὴν ἐν εὐωχίαις ἀφέλειαν 117 

ἐπιδειχνυμένων πρὸς τὸν ἑστιάτορα τῶν ἑστιωμένων χαὶ Ἰυμνοῖς ἤϑεσι 

προσαγορευόντων χαὶ ὁμιλίας τὰς ἁρμοττούσας τῷ χαιρῷ ποιουμένων. 

τεράστιον δὲ χαὶ τὸ μὴ πίνοντας πινόντων χαὶ τὸ μὴ ἐσθίοντας ἐσθιόντων 118 

10 παρέχειν φαντασίαν. ἀλλὰ ταυτί γ- ὡς ἀχόλησθα" τὸ δὲ πρῶτον ἐχεῖνο 

τερατωδέστατον, ἀσωμάτους ὄντας [τοῦδε σώματος] εἰς ἰδέαν ἀνθρώπων 

μεμορφῶσϑαι χάριτι τῇ πρὸ; τὸν ἀστεῖον: τίνος γὰρ ἕνεχα ταῦτα ἐϑαυ- 

ματουργεῖτο ἢ τοῦ παρασχεῖν αἴσϑησιν τῷ σοφῷ διὰ τρανοτέρας ὄψεως, 

ὅτι οὐ λέληθε τὸν πατέρα τοιοῦτος ὧν; 

15 (2..) Τὰ μὲν οὖν τῆς ῥητῆς ἀποδόσεως ὡδὶ λελέχϑω: τῆς ὃξ 119 

δι᾿ ὑπονοιῶν ἀρχτέον. σύμβολα τὰ ἐν φωναῖς τῶν διανοίᾳ μόνῃ χατα- 

λαμβανομένων ἐστίν: ἐπειδὰν οὖν ἢ ψυχὴ χαϑάπερ ἐν μεσημβρία ϑεῷ 

περιλαμφϑῇ χαὶ ὅλη δι᾿ ὅλων νοητοῦ φωτὸς ἀναπλησϑεῖσα ταῖς ἐν χύχλῳ 

χεχυμέναις αὐγαῖς ἄσχιος γένηται, τριττὴν φαντασίαν ἑνὸς ὑποχειμένου 

50 χαταλαμβάνει, τοῦ μὲν ὡς ὄντος, τῶν δ᾽ ἄλλων δυοῖν ὡς ἂν ἀπαυγαζο- 

μένων ἀπὸ τούτου σχιῶν: ὁποῖόν τι συμβαίνει χαὶ τοῖς ἐν αἰσϑητῷ 

φωτὶ διατρίβουσιν: ἢ γὰρ ἑστώτων ἢ κινουμένων διτταὶ σχιαὶ πολλάκις 

συνεμπίπτουσι. μὴ μέντοι νομισάτω τις ἐπὶ ϑεοῦ τὰς σχιὰς χυριολογεῖ- 120 

3. αὐτῶν ΟΒΕΚ : αὐτῷ οοίοτὶ (ΔΝ δηρ.) προσπεφευγότα ΒΕΚ Ατπι: προσπεφευγέντα 
(516) Μ, προσπεφευγέναι ΑΡ' προσπεφυχέναι ΟΡ ΠΑΝ) ἁ χαὶ οἵω. Ε 8 τὸ 

οα., Ρ ὃ ἐν οὐ. ΒΕΟ ὠφέλειαν ΟΕΘΗΡ 9. τὸ ργ. τῷ ἡ 

πίνοντας ΕΚ Αταὶ: πεινῶντας Μ ΑΠΡῚ οὐ. δὲ πινόντων (ἘΘΟΘΕΚ Ατὰι: πεινώντων 

Β. πεινώντων σοίοτγὶ τὸ μὴ ΒΕΚ γῇ: τὸ οἵη. σοϑίετὶ 10 ταυτί ΒΕΚ: 

ταῦτά οοἴογί 11 τερατωδέστερον ἡ τοῦδε Ε τίη, τοῦ δὲ Β;: τούσδε ΟΚΜΝ, 

τοὺς δὲ ΔΕ, τούτους ΗΡ(ν) τοῦδε σώματος 566] 5] 12 τῆς ΒΕ 

ἕνεχεν ΒΕ, ἕνεχε Εὶ 1Ὁ ἡ οτι. ΒΕ 158 ἀποδόσεως ΒΕΚ Ατὰ: ὑποθέσεις 

σρίογὶ ὧὡδὶ) ὡς δεῖ ΒΕ; ὧδε Μδηρ. λελέχϑω ΒΕ Ατηι: λέλεκται σοίοτὶ 

10 διανοία ΒΕ : ἐν διανοία εοἰθτὶ μόνοι 11 ἡ ψυγὴ ΒΕΚ Αγ: ἡ οἷ. 

οείοτὶ 18 περιλειφϑῆ Ρ 18, 19 ταῖς... χεχυμέναις αὐγαῖς {5 {ν}): τὰς... 

χεχυμένας αὐγὰς οσεἴοτί Αὐτὴ; τὰς... χεχυμένας αὐγὰς (ἀναλαβοῦσα) σομίεῖο νοὶ τὰς... 

χεχυμένας αὐγὰς ἀτσχίους δέχηται (αὐγὰς ἀσπάσηται Νὴ 6π4}.) 19 ἄσχιος γένηται 

οἵη. ται 90 τῶν δ᾽ ἄλλων ΕΚ: τοῖν ὃ᾽ ἄλλοιν σοίοτὶ 21] τῶν σχιῶν ΑΒΙ 

ὁποῖον] ὅμοιον ΒΕ 29 ἑστώτων} ἔστω τῶν ΜᾺ διτταῖς χαὶ (ὦ Ροξὶ 

σχιαὶ δά, χαὶ ἃ 28 συνεμπίπτουσι ΒΕΙΚ : συμπίπτουσι σεἰοτὶ 



28 ΡΠΙΙΟΝΙὃ 

σῦαι" χατάγρησις ἡνόματός ἔστι αὐνην πρὴς ἐναργεστέραν ἔμρασιν τοῦ 

121 δηλουμένου πράγυατος, ἐπεὶ τό 1ε ἀληθὲς οὐχ ὧδε ἔχει" ἀλλ᾽ ἔστιν, 
.] ὰ Γ 

ὡς ἂν τις ἐγγύτατα τῆς ἀληϑείας ἱστάμενος εἴποι. πατὴρ μὲν τῶν ὅλων 

ὃ υέσος, ὃς ἐν ταῖς | ἱεραῖς τραφαῖς χυρίῳ ὀνόματι χαλεῖται ὁ ὧν, αἱ ρΡ. 19 Ν, 
ἐ 

οι 

“᾿ " «“ , ᾿ ’ ,."» . ν " , ΄ 3, 

ἣξ παρ᾿ ἐχάτερα αἱ πρεσβύταται χαὶ ἐγγυτάτω τοῦ ὄντος δυνάμεις, ἢ μὲν 
, " 5 ὅν- ἢ μὲν ποιητιχὴ ϑθεύς, τ“ ποιητιχή, ἢ δ᾽ αὖ βασιλιχή προσαγορεύεται ὃ 

" ’ ᾿ ν ᾿ . ὦ ἰ " π᾿ , " , ΄, ᾿ 

ταύτῃ γὰρ ἔϑηχέ τε χαὶ διεχύσμησε τὸ πᾶν, ἢ δὲ βασιλιχὴ χύριος, θέμις 

[Ὁ») γὰρ ἄρχειν χαὶ χρατεῖν τὸ πεποιηχὸς τοῦ γενομένου. δορυφορούμενος οὖν 

μέσης ὑφ ξχατέρας τῶν δυνάμεων παρέχει τῇ ὀρατιχῇ διανοία τοτὲ ὃ 

υὲν ἑνὸς τοτὲ δὲ τοιῶν φαντασίαν, ἑνὸς μὲν ὅταν ἄχρως τύχῃ χαϑαρϑεῖσα 10 

χαὶ μὴ μόνον τὰ πλήϑη τῶν ἀριϑυῶν ἀλλὰ χαὶ τὴν γείτονα μονάδος 

δυχῆα ὑπερβᾶσα πρὸς τὴν ἀμιγῆ χαὶ ἀσύμπληχην χαὶ χαϑ᾽ αὐτὴν οὐδενὸς 

ἐπιδεᾷ τὸ παράπαν ἰδέαν ἐπείγηται, τριῶν δὲ ὅταν “μήπω τὰς μεγάλας 

τελεσϑεῖσα τελετὰς ἔτι ἐν ταῖς βραχυτέραις ὀργιάζηται χαὶ μὴ δύνηται 

τὸ ὃν ἄνευ ἑτέρου τινὸς ἐξ αὐτοῦ μόνηυ χαταλαβεῖν, ἀλλὰ διὰ τῶν ι1Ὁ 

128. δρωμένων, ἢ χτίζην ἢ ἄρχον. δεδερος μὲν οὖν. ὥς φασι, πλοῦς οὗτος, 
» - ᾿ -Ξ" , δι, φ ἜΝ Ν ἀν ικις » ἦν» τῆ » ΠΕ ΡΕνΎ ἘΡΤΌΝ " 

μετέχει Ω οὐυῶξν γπτὸν οὐξζὴς ϑεοφιλοῦς ᾿ξ πρητερῆς τρήπος Ω} 
. 

᾿ ΄» 

ς ἐστι θεοφιλὴς δόξα, ἀᾶλλην δὲ χαὶ δόξης πρεσβυτέρα 

δηχεῖν ἀλήθεια, γνωριμώτερον δὲ τὸ δηλού- 
- 

ῦ 

134. μενὴν παραστατέον. (322.}) τρεῖς εἰσιν ἡϑῶν ἀνθρωπίνων τάξεις, ὧν ἐχάστη 30 

διαχεχλήρωται μίαν τῶν εἰρη μένων φαντασιῶν, ἢ υἕὲν ἀρίστη τὴν μέσην 
ν᾿ --ν Ὁ » ἃ ἊΣ " , ΑΝ Ἶ λιν,’ Ἂ " ως ν 

τὴν ὠντῶς ἡντῆςξ, Ἢ 2Ξ ὑετ Ξχεινὴν ΤῊ» ἔπι οξζια, τὴν ξυξρῦξτιν. Ἴ) 

ΓΝ 

[ ᾿ ᾿ . ΄ ΄“ " “- ΄ 

ϑεὸς ὄνομα, ἢ δὲ τρίτη τὴν ἐπὶ θάτερα, τὴν ἀρχιχήν. ἣ χαλεῖται χύριος. 

1 ἐστὶ μόνον ΕΚ: αὐτὸ (αὐτῶ ΑἹ μόνον ἐστὶ οεἰοτὶ ἐστὶν αὐτὸ μόνον ὀνόματος 

ΕΥ̓ ἐνεργεστέραν ΒΕῈΚ 2 πράγματος) γράμματος Ατιῃ ὧδε Καὶ ὧδ᾽ ΒΕ: 

οὕτως ἐοίοτί ἢ ἐγγύτατα τῆς ἀληϑείας ΒΕῚΝ Ασα: τῆς ἀληϑείας ἐγγύτατα ἴγάπβρ. ὁοίοτὶ 

εἴποιεν ΒΕ ἡ ὃς οἵ, ΑΤΩ] αἱ! οἱ δηῃσ. ὦ αἱ πρευβύταται ΒΕΕ Ατπι: 

αἱ οἵη. ερτοτί ἐγγοτάτω ΒῈΝΚ : ἐγγύταται σοίονϊ ἡ μὲν ΕΚ τὰ: ὧν ἡ μὲν ἐθίοτγὶ 

Ὁ δ᾽ αὖ] δὲ (οι, αὖ) ΠῚ’ βασιλική προσαγορεύεται δὲ ΕΚ Ατ: βασιλιχὴ προῦ- 

αγορεύεται (ὀνομάζεται Ε)" χαὶ σοτοτγὶ ϑεύς) χύριος ἃ ἴ αὕτη ΒΕΚ τε οἵη. 

ΒΕΚ διεχόσμη (ἰ. ὃ. διεχόσμε!} Ο κύριος ὕεύς α ἃ γοῦν ΒΕΚ 9. παρεῖχε 

ΒΕΚ ἢ, 10 τοτὲ] ποτὲ (15) Καὶ, τὸ (015) ΟΕᾺ 10 τύχη χκαϑαρϑεῖτα ΒΕΚ ἅτ: 

χαϊαρεῖσα ψυχὴ (ἡ Ψυχὴ ΗΞῚ εοίοτὶ 13. ἰδέαν οὐ, ΟΕ ἐπείγεται ΑΚ 
14. ἔτι οι. Καὶ 15. ἀπο ἐξ αὐ, ἢ ΕΜ ΔΡΕ 10 δρωμένων) ὁρωμένων ὁοηΐ. 

Μίαλμσ.: οἵ, δ 155 18 ἐστι θεοφιλὴς ΒΕΚ πὰ: ἐστιν ἡ ϑεοφιλὴς ὁοίοεὶ 

μᾶλλον δὲ χαὶ ΜΑΚ: μᾶλλον δὴ χαὶ ΒΕ Αὐτὴ, μᾶλλον δὲ ΗἸ᾿, ἢ δὴ (ὐ, εἰ δὴ Εἰ, εἴδη ἢ 

[9 τοῦ τῷ Κὶ 90 ἡϑῶν οπι. (ἘῸ ἀνθρώπων ΟΕ, ἀνθρωπίνων οι. ἃ 

91 μιὰ ΟΡΕΝ 2} ὄψντος ὄντως ἴταηϑρ. ΟΔΒΕ δεξιὰ ΜῈ Ὧ ἣ ἃ 
Ὁ ὁ ϑεὸς ΒΕῈΚ 



Ὁ ΜΝ. πλαζεται. τὰ δὲ 

ΠΕ ΑΒΕΛΗΛΜΟ 20 

᾿ ᾿ Ὕ "Ψ - Ω -. ᾿ ᾿ τ» ἂὕ ᾿ “ ἐνὸς ν᾿ ΓΝ 

τὰ υὲν οὖν ἄριστα τῶν ἡϑῶν τὸν χαϑ᾽ αὐτὸν ἄνεῦ τινὸς ὄντα ὕεραπεύξι 125 

πρὸς υηδενὸς ἑτέρου μεθελχόμενα, τῷ τετάσθαι μοναδιχῶς πρὸς τὴν 
ξι ἃ ᾿ - Ρ"; ᾿ ᾿ “»" - ν᾿ ᾿  "» ΄ ᾿ ἑνὸς τιμήν τῶν ὃ᾽ ἄλλων τὰ μὲν διὰ τῆς εὐεργέτιδηος συνίσταται χαὶ 

τνωρίζεται δυνάμεως τῷ πατρί, τὰ δὲ διὰ τῆς βασιλιχῆς, ὃ δὲ λέγω, 130 
--. » ἃ "»ν Η 5 Ἀ ι ““ ( “: Γ Ψ»- ΄ ΄ «οἴ 

ὃ τοιοῦτόν ἐστιν, ἄνθρωπο! μὲν ἐπειδὰν αἴσϑωνται χατὰ πρύφασιν ξταιρείας 
΄ ᾿ - . ΄ λ» ΄ ᾿ ΄ ᾿ . 

προσιόντας αὐτοῖς τινας ἐπὶ ϑήρα πλεονεξιῶν, ὑποβλέπονταζ τε χαὶ ἀπο- 

στρέφονται τὴν προσποίητον χολαχείαν χαὶ τιϑασείαν αὐτῶν δεδιότες ὡς 

σφύδρα ἐπιζήμιον. ὁ δὲ ϑεὸς ἅτε βλάβην οὐχ ἐπιδεχόμενος ἅπαντας 157 

τοὺς χαῦ ἡντινοῦν ἰδέαν προηχιρουμένηυς τιμὰν αὐτὸν ἄσμενος προσ- 
10 χαλεῖται, μηδένα σχηραχίζειν ἀξιῶν τὸ παράπαν, ἀλλὰ μόνην οὐχ ἄντιχρυς 

τοῖς: ἀχοὰς ἔχη! ἂν τῇ Ψυγῇ θεσπίζει ταὴῆξ᾽ -τὰ αὐν πρῶτα τῶν [05 τοῖς ἀχοὰς ἔχουσιν ἐν τῇ ψυχῇ ϑεσπίζει ταῆΞ᾽ οτὰ υὲν πρῶτα τῶν 19) 
«͵ ᾿ ἘΠ “- δ ἢ ΡΆ ́ ΄- ᾿ . ᾽ . [2 ᾿Ὶ “κ -- ΤᾺ - 

ἄθλων χείσετα! τοῖς ἐμὲ θεραπεύουσι δι᾽ ἐμὲ αὐτόν, τὰ ὃὲ δεύτερα τοῖς 
-. ᾿ ΩῚ - » -- Ἅ ᾿ “ - 4 » ΄ 5 

ὃ. ἑαυτούς, ἢ τυχεῖν ἀγαϑῶν ἐλπίζουσιν ἢ τιμωριῶν ἀπαλλαγὴν εὑρήσε- 

σϑαι προσηοχῶσι" χαὶ γὰρ εἰ ἔμμισθος ἢ τῶνδξ ϑεραπεία χαὶ μὴ ἀδέχα- 
Ιῦ στῆς, αλλ οὐδὲν ἧττον ἐντὴς εἰλεῖται ϑείων περιβόλων χαὶ οὐχ ἔξω 

ν " " - ἋΣ ᾿Ὶ , ΄ ," 

α [ἕν ἐμξ τιμῶσ! ὅτ ἐμὲ χείσεται “ἴλια, 139 

τοῖς ὃὲ διὰ τὰς γρείας «ἰλια μὲν οὖ, τὸ δὲ μὴ ἀλλοτρίοις νουίζεσθαι" 

δέχομαι γὰρ χαὶ τὸν τῆς εὐεργέτιδός μοῦ δυνάμεως βουλόμενον μεταλαγ εῖν 

εἰς μετουσίαν ἀγαϑῶν χαὶ τὸν φόβῳ τὴν ηγχεμονιχὴν χαὶ δεσποτιχὴν 

ὩΣ Φ-» ἱλασχόμενον ἐξουσίαν εἰς ἀποτρηυπὴν χολάσεως' οὐ γὰρ ἀγνοῶ, διότι 
, - , " ᾿ { ΠΤ ΨᾳΨΕΙΣ ΩΣ - «. 

πρὴς τῷ χείρους μὴ γήνξσθαι χαὶ βελτίους ἔσηνται τῷ συνεχεῖ τῆς 

ϑεραπείας εἰλικρινῆ χαὶ χαϑαρὰν εὐσέβειαν ἀσχήσαντες, εἰ τὰρ χαὶ [30 

1 τὸν ΠΕ ΚΤ Ασὴν: τῶν ἐδίοσὶ κατ᾽ αὐτὸν ΟΕΜᾺΡ ὄντα οἵη. ΕΠ 

4. δὲ «11, οἷα. ΗῚΡ ὦ ἐταιρίας (Κα Ὁ προσιέντας ΕΣ υ. 1 ὑπο- 
στρέφονται Εὶ τ προσποιητὴν ΜᾺ τιϑαυίαν ΔΒ, τιϑασσείαν Κα, ἀτιϑα- 

σεία" {ἱ ὡς οἵη, ΒΕ ὃ. ἐνδεγόμενος ἢ Ὁ ἡντιναοῦν ΕΚ Λα 

ἰδέαν) αἰτίαν οοπὶ, Δδης, ἡ, 10 προσχαλεῖται ( τίη: προχαλεῖται σοίοτγὶ 

10 μονονοὺ ΔΑ, μονονοὺ χαὶ Καὶ 11 τοῖς] τὰς ΠῚ ϑεσπίζει ἐν τῇ Ψυχῆ 

ἔγαπαυ, ΒῈΚ ταῖς οἵη. ΔΑτπὶ 12 ἐμαυτόν ΒΝ δὲ οἱ». ΠΣ 

13 ἑαυτοὺς ΕΚ: αὑτοὺς ΠΗ", αὐτοῦ (ὐ, αὐτοὺς σοίενὶ ἢ τυχεῖν ΕΚ Αταν: ἢ οἵη. 

ὀστοῦ ἀγαθῶν οἵη. ΒΝ ιὉ, 14 εὐρήτεσηαι ΕΚ: εὐρέσϑαις ΟΕ, εὔρασϑαι 

ΜΑ, εὑρεῖν ΠΡ 1 εἰ ἔμμιτϑος} ἔσται μιυϑὸς ΟΕΤᾺ ἢ] ἡ Μδμρ. 

τῶνῆε) τούτων ΒΕΚ “11. 15 χαὶ μὴ ἀδέκαστος ΠΕΚ τὰ: χαὶ μηδὲν ἀδέχαστον 

ΜΑΛῊΡ, κἂν μηδὲν ἀδέχαστον (᾿, χαὶ μηδένα ὃ᾽ ἔχαστον ΕἹ{Ὶ 10 δ᾽ ΒῈΚ 

μὲν ΕΚ: οἵη, σοίοτὶ 10,11 φιλία (5) ΟΚΑΒΕΚ 1 οὐὗἹ οὐδαμοῦ Καὶ 

τὸ] τῷ ΡῈ ἀλλοτρίοις (ἀλλοτριοῖς ΟἽ ἑοηά,: ἀλλοτρίους ν 18 βουλόμενος 

μετασχεῖν ('ΒῸ 19. φόβον 20. διότι] ὅτι (ΟἿ ἃ (ἴοτι, τϑοῖο) 21 τῷ] 

τὸ ἈΒῈΕ μὴ] μου γίνεται ΑἹ, γενέσθαι ΒῈΚ 22 ἀσκήσαντες} κτησά- 

μενος Ατιὴ εἰ γὰρ χαὶ] καὶ γὰρ 
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μάλιστα οἱ τρόποι διαφέρουσιν, ἀφ᾽ ὧν ποιοῦνται τὰς πρὸς τὴν ἀρέσχειαν 
μ ΟΥΡ δι νὰ δ ζ΄ . ΕΞ  ῪΝἜ . , ΒΞ μμώ ΑΙ - }} ὁρμας, οὐχ αἰτιατέον, ὅτι σχοπὸς εἷς χαὶ τέλος ἕν ἐστιν αὐτοῖς, τὸ 

31 ϑεραπεύειν ἐμέ.“ ὅτι δ᾽ ἢ τριττὴ φαντασία δυνάμει ἑνός ἐστιν ὑποχει- 
ρ, » , ᾽ “- 5 ᾽. , ΄ ᾿ - ἅένου, φανερὸν οὐ μόνον ἐχ τῆς ἐν ἀλληγορίᾳ θεωρίας, ἀλλὰ χαὶ τῆς 

Ἁ ρητῆς τραφῆς ταδε περιεχούσης" ἡνίχα μὲν τὰρ ὃ σοφὸς ἱχετεύει τοὺς ων 

- ἐοιχότας ὁδοιπόροις τρεῖς ξενισϑῆναι παρ᾽ αὑτῷ. διαλέγεται τούτοις οὐχ 

ὡς τρισίν, ἀλλ᾽ ὡς ἑνί, χαί φησι" οχύριξ, εἰ ἄρα εὔρον χάριν παρὰ 

σοί, μὴ παρέλθῃς τὸν παῖδα σου“ (ἄφη. 18, 3)" τὸ γὰρ οαχύριε“ καὶ 

τὸ «.παρὰ σοὶ“ χαὶ τὸ «μὴ παρέλθῃς“ χαὶ ὅσα τοιαῦτα πρὸς ἕνα 

192 πέφυχεν ἀλλ' οὐ πρὸς πλείους λέγεσθαι" ἡνίχα δὲ ξενιζόμενοι φιλο- τὸ 

φρονοῦντα! τὸν ξενοδόχην, πάλιν εἴς ὑπισχνεῖται ὡς μόνος αὐτὸς παρὼν 

γνησίου παιδὸς σπορὰν διὰ τῶνδε. «ἐπανιὼν ἥξω πρὸς σὲ χατὰ τὸν 

χαιρὴν τοῦτον εἰς νέωτα, χαὶ ἕξει υἱὸν Σάρρα ἢ τυνή σου“ (6. 18, 10).Ψ 

13 (20.) Φανερώτατα μέντοι χαὶ διαπονητότατα μηνύει διὰ τῶν ἑξῆς 

.- ὧ: τὸ δηλούμενον. ἢ Σοδομιτῶν χώρα, μοῖρα τῆς Χανανίτιδος «ἧς, ἣν 

ὕστερωον ὠνόμασαν Συρίαν Παλαιστίνην, ἀδιχημάτων μυρίων ὅσων γεμῖ- 

σϑεῖσα καὶ μάλιστα τῶν ἐχ Ἰαστριυααργίας χαὶ λαγνείας ὅσα τε μεγέϑη 

χαὶ πλήϑη τῶν ἄλλων ἡδονῶν ἐπιτειχίσασα ἤδη παρὰ τῷ διχαστῇ τῶν 

134. ὅλων χατέγνωστο. αἴτιον δὲ τῆς περὶ τὸ ἀχολασταίνειν ἀμετρίας 

ἐγένετο τοῖς οἰχήτορσιν ἢ τῶν χορηγιῶν ἐπάλληλος ἀφϑονία" βαϑύγειος 30 

1 ὑφ᾽ ΒΕΚ ποιῶνται ΒΕ τὰς οπι. Ε τὴν ΒΕ: οἱ. ορίογὶ 3. τέλος 
ἔνεστιν ἃ ὃ. δ᾽ ἡ] δὴ δύναμις ΑὙτη δυνάμει κυκρθείιμῃ; οἵ, 27,19 

ὕ ὁδοιπόρους ΒΕΚ τρεῖς ΒΕΚ : τρισὶ σοίονὶ αὐτῷ εοὐά. (ν) 1 εἰ ἄρα ΒΕΚ 

Ασα : ἄρα οἴῃ. δοιετὶ ὃ, 8. τὸ γὰρ --- παρέλϑης οἵη. Αται 8 χύριος Ο(ἐ 

9 ἕν Η!» 10 λέγεσθαι) πλέχεσϑαι Μ 11 τὸν ξενοδόχον ΒΕΚ τίη: τὸν μὲν ξενο- 

δόχον ΜΛΈΘΗ, τὸ μὲν ξΞενοῆόχον (ΠΡ; τῷ μὲν ξενοδότῳ (5ἰ.) ΤΏΓΩ, εἷς) οἷς 

12 σπορὰς ΟΕ πανιὼν οὐ. ΒΒ 1 ἐς Καὶ εἰς νέωτα] εἰς ὥρας Ατιῃ 

καὶ ἔσται υἱὸς Σάρρᾳ τῇ γυναιχί σοῦ ΑΤΠῚ 14. διαπονητότατα ΜΟΉΗ(ν), ἀδιαπονη- 

τότατα ΔΡ (φτοῦ. Μαημ.), ἀδιαπόνητα ΒΕΚΙ, διαπορώξτατα (ὦ ἐοτγ, ὁχ ἡ) Ε΄, ον ἴῃ ἰᾶς. 

Ο, χαὶ διαπ. οἵη. τιν; ἀδιαπορητότατα σομίοῖο μηνόει ΒΕΚ: μηνύεται οοίθτὶ 

18 μοῖρα ον. ΟΕ χαναναιώτιδος ΒΕ Ρύβῖ γῆς δά, ἣν ΒΕῈΚ 

10 συρίαν ΒΕ: σύροι οοἰονῖ; Συρίας ὁοηΐ, Μη, ὅσων οἵη, ΒΕΚῈ Ατπι 
11 ἐν γαστριμαργίαις καὶ λαγνείαις (, ἐν οἰἴαιη 11. 1ὃ μεγέϑει χαὶ πλήϑει Κα 

.} 
18 ἐπιτειχίσας (1, ἐπιτυχίσασα Καὶ 

1 βαᾳ. (ἴενι. Ἵἰεα, Γανάσφ, 111 δ ». 980 Π, οἱ Σοδομῖται ὑπὸ πολλῆς τρυφῆς ἐξοχείλαντες 

εἰς ἀσέλγειαν, μοιχεύοντες μὲν ἀδεῶς, περὶ τὰ πχιδιχὰ ἐκμανῶς ἐπτυημένοι, ἐπεῖδεν αὐτοὺς 

ὁ παντεπόπτης λύγος... καταφλεγῆναι προσέταξε τὰ Σόδομα... γέγονεν τοίνυν ἡ Σοδο- 

μιτῶν δικαία τιμωρία τῆς εὐλογίστου τοῖς ἀνθρώποις σωτηρίας εἰκών, 
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γὰρ χαὶ εὐυῦρος οὖσα ἢ χώρα παντοίων ἀνὰ πᾶν ἔτος εὐφορία χαρπῶν 

ἐχρῆτο" ομεγίστη δ᾽ ἀρχὴ χαχῶν“ ὡς εἶπέ τις οὐχ ἀπὸ σχοποῦ τὰ λίαν 

ἀγαϑα.“ ὧν ἀδυνατοῦντες φέρειν τὸν χύρον ὥσπερ τὰ ϑρέμματα 185 

σχιρτῶντες ἀπαυχενίζουσι τὸν τῆς φύσεως νόμον, ἄχρατον πολὺν χαὶ 

ὅ ὀψοφαγίας χαὶ ὀχείας ἐχϑέσμους μεταδιώχοντες- οὐ 1ὰρ μόνον θη: 

λυμανοῦντες ἀλλοτρίους γάμους διέφϑειρον, ἀλλὰ χαὶ ἀνὸρες ὄντες 

ἄρρεσιν ἐπιβαίνοντες, τὴν χοινὴν πρὸς τοὺς πάσχοντας οἱ δρῶντες φύσιν 

οὐχ΄ αἰδούμενοι, παιδοσποροῦντες ἠλέγχοντο μὲν ἀτελῆ γονὴν σπείροντες, 

ὃ δ᾽ ἔλεγχος πρὸς οὐδὲν ἦν ὄφελος, ὑπὸ βιαιοτέρας νιχωμένων ἐπι- 

Ρ- 351», ϑυμίας, εἶτ᾽ ἐχ τοῦ χατ᾽ | ὀλίγον ἐθϑίζοντε; τὰ γυναιχῶν ὑπομένειν 1830 

11: τοὺς ἄνδρας γεννηϑέντας ϑήλειαν χατεσχεύασαν αὐτοῖς νόσον, χαχὸν 

δύσμαχον, οὐ μόνων τὰ σώματα μαλαχότητι χαὶ ϑρύψει γυναιχοῦντες, 

ἀλλὰ χαὶ τὰς ψυχὰς ἀγεννεστέρας ἀπεργαζόμενοι, χαὶ τό γε ἐπ᾽ 

αὐτοὺς ἤχον μέρος τὸ σύμπαν ἀνθρώπων γένος διέφϑειρον: εἰ γοῦν 

15 Ἑλληνες ὁμοῦ χαὶ βάρβαροι συμφωνήσαντες ἐζήλωσαν τὰς τοιαύτας 
ὁμιλίας, ἠρήμωντο ἄν ἑξῆς αἱ πόλεις ὥσπερ λοι ώδει νόσῳ χενωϑεῖσαι. 

(21.) λαβὼν δὲ ὁ ϑεὸς οἶχτον ἅτε σωτὴρ χαὶ φιλάνθρωπος τὰς μὲν 137 

χατὰ φύσιν ἀνδρῶν χαὶ γυναιχῶν συνόδους γινομένας ἕνεχα παίδων 

σπορᾶς ηὔξησεν ὡς ἕνι μάλιστα, τὰς δ᾽ ἐχφύλους χαὶ ἐχϑέσμους δια- 

50 μισήσας ἔσβεσε χαὶ τοὺς ὀργῶντας ἐπὶ ταύτας προβαλόμενος οὐχὶ τὰς 
Ἕν, ΄ “} " ΄ Ά , [2 4 ’ 

ἐν ἔϑει χαινουργήσας δ᾽ ἐχτόπους χαὶ παρηλλαγμένας τιμωρίας ἐτιλωρήσατο. 

1 εὔυδρος ΜΗΡ: ἀδῦρος Α, ἔνυδρος ΒΚΟΕ εὐφορία χαρπῶν ΒΕΚ: κχαρπῶν 

εὐφορία τοἰοτὶ 2 εἶπεν ἂν Εὶ 4. τὸν τι φ. νόμον (; τῶν τ. φ. νόμων οοίοτὶ 

ὃ ὀψοφαγείας ἩΡ Ὁ ὄντες ὁπ). Ατὴὰ 9. ἦν οὐ, ΒΕ βεβαιοτέρας ΒΕ 
νιχώμενος ὁοηϊ. Μίδῃν. 10 ἐϑίζοντας Καὶ ; ἐθίζειν σοηΐ. Μαηρ. 11 γεννηϑέντας 

οἴω. ΕΚ ({ογῇ, τοῦθ) κατεσχεύασαν ΕΚ τὰ: χατεσχεύαζην σοίοτὶ αὑτοῖς 

Η Ὁ) χαχῶν ΒΕΆΗΙΡ 12 οὐ μόνον ΒΕΚ Αται:; οὐ μόνον γὰρ οορίοτὶ 

γυναιχοῦντος Μ 18 ἀγεννεστέρας ΒΕΚ: ἀγεννεστάτας ΟΜ], ἀγενεστάτας ἈΕῚ], 

ἀγεννεστάτως (ἱ ἀπεργασάμενοι καὶ αι. ΒΕΚ Ατὴ : οἵ. σρίθγὶ γε 

ΒΕΚΜ: γ᾽ οοἴογὶ 13. 14 ἐπ᾽ αὐτοὺς 5εγρμϑὶ: ἐφ᾽ αὑτοῖς ΒΕ τίη, ἐφ᾽ ἑαυτοῖς Καὶ, 

ἐπ᾿ αὐτοῖς οοἰοτὶ 11 γένος ἀνὴρώπων (τᾶπ58ρ, Η εἰ] οἱ ἃ οὖν ΒΕΚ 
10 ἠρήμωντο] ἤρϑησαν Καὶ, ἤριαν (510) ΒῈ ἄν οὐ). Καὶ λοιμώδη ΒΕ, λιμώδει ΚΡ 

11 οἴχτον δὲ λαβὼν ὁ ϑεὸς τίη 18. 19 ἕνεχα παίδων σπορᾶς οἵη. ΒΕΚ (ἰοτι. 
τϑοίθ), σπορᾶς οἵα. τίη 19 ὡς ἔνι μάλιστα οἴῃ. ἁτίῃ χαὶ ὁπ]. ( 

ἀϑέσμους ΒΕΚ 30 ἐπὶ ταῦτα ΒΕΗΡΑ(ν) προβαλόμενος ΟΜ: προβαλλόμενος 
σοίεγὶ τὰς ΚΗ; ταῖς σοίοτῦὶ (ν) 231 χαινουργήσας} καινουργίαις (ΕΟ () 

δὲ Ν ἐχτόπους ΒΕΚΛΉΗ; ἐχτόποις σοίογὶ (Υ) παρηλλαγμένας τιμωρίας ΒΕΚΗ: 

--ὠαις-- αἰς σοογί (Υ) ἐτιμωρήσατο ΕΚ: ἐπετιμωρήσατο ἐοἰοτί 

2 Μηδ, ἔγρ. 124. Κοοκ: ἀρχὴ μεγίστη τῶν ἐν ἀνθρώποις χαχῶν, 
Ἢ ὠγαϑέ, τὰ λίαν ἀγαθά, 
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138 χελεύξι γὰρ ἐξαίφνης τὸν ἀέρα νερωϑέντα πολὺν ὄμβρον οὐχ ὕδατος 

ἀλλὰ πυρὸς ὕξιν: αϑρόας δὲ νιφούσης ἀδιαστάτῳ χαὶ ἀπαύστῳ ῥύμῃ 
᾿ “" ᾽ ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ - ᾿ Φ Ψ᾿ ᾿ 

φληγός, ἐχαίοντο μὲν ἀγροὶ χαὶ λειμῶνες χαὶ λαᾶάσια ἄλση χαὶ ἕλη 
μ᾿ ΄ Ά ᾿ { - ᾿] , ἮἩ "» ᾿ " Γ᾿ -- ΄ ᾿ 

δασύτατα χαὶ δρυμοὶ βαϑεῖς, ἐχαίετο δ᾽ ἢ πεδιὰς χαὶ ὃ τοῦ σίτου χαὶ 

τῶν ἄλλων σπαρτῶν ἅπας χαρπός, ἐχαίετο ὃξ χαὶ τῆς ὀρεινῆς ἢ ὃξν- ὁ 

139. δροφόρος, στελεχῶν ῥίζαις αὐταῖς ἐμπιπραμένγων" ἐπαύλεις δὲ χαὶ οἰχίαι 

χαὶ τείχη χαὶ ὅσα ἐν οἰχοδομαῖς ἰδιωτιχὰ χαὶ δημόσια πάντα συγχατε- 

πίμπραντο χαὶ ἡμέρα μιᾷ αἱ μὲν εὐανδροῦσαι πόλεις τάφος τῶν οἰχητόρων 

ἐγεγένηντο, αἱ δ᾽ ἐκ λίθων χαὶ ξύλων χατασχευαὶ τέφρα χαὶ λεπτὴ χό- 

[40 νις, ἐπεὶ δὲ τὰ ἐν φανερῷ χαὶ ὑπὲρ Ἰῆς ἅπαντα χατανάλωσεν ἢ φλόξ, 1΄ὸ 

ἤδη χαὶ τὴν γῆν αὐτὴν ἔχαιε χατωτάτω διχδῦσα χαὶ τὴν ἐνυπάρχουσαν 
ιν . ---᾿ Ψ ὃ: »  ἮἝ “, ΘΕ λῇ ““» - 3 πῇ 

ζωτιχὴν δύναμιν ἔφϑειρεν εἰς ἀγονίαν παντελῆ, ὑπὲρ τοῦ μηδ᾽ αὐϑίς 

ποτε χαρπὸν ἐνεγχεῖν ἢ χλοηφορῆσαι τὸ παράπαν δυνηϑῆναι" χαὶ μέχρι 

γῦν χαίΐεται. τὸ γὰρ χεραύνιον πῦρ ἤχιστα σβεννύμενον ἢ νέμεται ἢ 

141 ἐντύφεται. πίστις ὃὲ σαφεστάτη τὰ ὁρώμενα" τοῦ 1ὰρ συμβεβηχότος 1Ὁ 
- ὃ 

πάϑους μνημεῖόν ἐστιν τε ἀναδιδόμενος ἀεὶ χαπνὸς χαὶ ὃ μεταλλεύουσι 

2 γηφούσης ΑΒΕ, νειφούτης ΕῊΡ ἀδιαστάτως χαὶ ἀπαύστως ( ῥύμης Ὁ 
3. φλογὸς ὈΕΚΠΡ: πυρὸς ΟΡΌΜΑ ἀ χαὶ δρυμοὶ ΒΕ : δρυμοί τε σοίογὶ 

δ᾽ ἡ] δὴ ΠΡ ὃ δία τῶν αὐά. ὁ ΒΕΚᾺ δὲ] δὴ ΒΕΚ τῆς ὀρεινῆς ἦ 

δενδροφόρος ΒΕ τ ὁ τῆς ὀρεινῆς δενδροφόρος σεΐοτὶ (ν) ὃ στελέχων ΜΗΡ, στε- 

λέγχων Εὶ αὐτῶν Καὶ ἱ καὶ ὅσα --- δημόσια οἴῃ. Λτιῃ ἰδιωτιχαῖς χαὶ 

δημοσίαις Εὶ 1. ὃ συγχατεπίμπραντο ἡ, συγχατεπίπραντο ΒΕΚ: συγκατεπίμπρατο 

ὁθίογὶ 9. χατασχευασταὶ [Π 10 χατηνάλωσεν Ο 11 ἔχαιεν αὐτὴν 

ἰγᾶηϑρ. Καὶ καὶ αἰ. δηΐθ. χατωτάτω ἴτδηβΡ. ΒΕΚ τίη ἐνυπάρχουσαν οἵη. Ατπ 

12. ἀγονία παντελεῖ (ο0η). εἰς) ΟΥ̓ ἀγωνίαν Ν παντελῶς Κα 18 δυνηϑῆναι 

θαι. Αὐπῃ 14. πῦρ οὐ, ΟΝ σβέννυται (, σβέννυται μόνον (Ε΄, σβέννυται μὲν ΗΡ 

ἢ ρζ. ΟἹ ἢ ἐντύφεται ον. ΔΤ 1 τοῦ] ταῦτα ΟΕ 10 μνημεῖον ΒΕΝ Ατῶι: 

πημεῖον ἐϑιοῦὶ ΡΟΒὶ ἐστὶ γοροί. τὰ ὁρώμενα ΒΕΚ ἀεὶ οι, ΑὙπ 

1 544. (θη. 19,24 11 544. ἰοκερῖ, Απε. ἱμὰς 1194. ὑπὸ δὴ τοῦτον τὸν χαιρὸν οἱ 

Σοδομῖται πλήϑει καὶ μεγέθει χρημάτων ὑπερφρονοῦντες εἴς τε ἀνθρώπους ἦσαν ὑβρισταὶ 

καὶ πρὸς τὸ θεῖον ἀσεβεῖς... (190) γαλεπήνας οὖν ἐπὶ τούτοις ὁ ϑεὸς ἔγνω τιμωρήσασθαι 

τῆς ὑπερηφανίας αὐτοὺς χαὶ τὴν τὲ πόλιν αὐτὴν χατασχάψασθαι χαὶ τὴν χώραν οὕτως 

ἀφανίσαι, ὡς μήτε φυτὸν ἔτι μήτε χαρπὸν ἕτερον ἐξ αὐτῆς ἀναδοϑῆναι. 14 544. ἥρ. 

δϑαίονν, 10,6 αὕτη δίχαιον ἐξαπολλυμένων ἀσεβῶν ἐρρύσατο φυγόντα χαταβάσιον πὺρ πεντα- 

πόλεως" (1) ἧς ἔτι μαρτύριον τῆς πονηρίας χαπνιζομένη χαϑέστηχε χέρσος χαὶ ἀτελέσιν 

ὥραις καρποφοροῦντα φυτά. 7οκερὴ. βεῖί, {ιὰς ΠΥ 4Ν γειτνιὰ δ᾽ ἡ Σοδομῖτις αὐτῇ (56}}. 

τῇ ᾿Αυφαλτίτιδι λίμνη), πάλαι μὲν εὐδαίμων γὴ καρπῶν ὃ ἕνεχα χαὶ τῆς χατὰ πόλεις 
περιουσίας, νῦν δὲ χεχαυμένη πᾶσα. (184) φασὶ ὃ᾽ ὡς δι᾽ ἀσέβειαν οἰχητόρων χεραυνοῖς 

κατεφλέγη" ἔστι γοῦν ἔτι λείψανα τοῦ ϑείο» πυρὸς καὶ πέντε μὲν πόλεων ἰδεῖν σχιάς, ἔτι 

δὲ χὰν τοῖς χαρποῖς σποδιὰν ἀναγεννωμένην, οἱ χρόαν μὲν ἔχουσι τοῖς ἐδωδίμοις ὁμοίαν, 

δρεψαμένων δὲ χερσὶν εἰς χαπνὸν ἀναλύονται καὶ τέφραν. 
“ 
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θεῖον" τῆς δὲ περὶ τὴν χώραν παλαιᾶς εὐδαιμονίας ἐναργέστατον ὗπο- 

είπεται δεῖγμα πόλις μία τῶν ὁμόρων χαὶ ἢ ἐν χύχλῳ τῇ, πολυᾶν- 

ὕρωπος υὲν ἢ πόλις, εὔχορτος δὲ χαὶ εὔσταχυς χαὶ συνόλως χαρποφύρος 

ἢ τῆν πρὸς ἔλξγχον δίχης Ἰνώμῃ ϑείχ διχασϑείσης. (28,) ἀλλὰ γὰρ 142 

ὃ οὐχ ἕνεχα τοῦ δηλῶσαί με τὰς μεγαλουργηϑείσας συμφορὰς χαινὰς ταῦτα 

διεξῆλθον, ἀλλ᾽ ἐχεῖνο βουλήμενος παραστῆσαι, ὅτι τῶν τριῶν ὡς ἀνδρῶν 

τ 4«» πιφανέντων τῷ ΤΡ δύω μόνους εἰς τὴν [ἀφανισϑεῖσαν γώραν τὰ 

λόγια φησιν ἐλθεῖν ἐπ᾽ ὀλέϑρῳ τῶν οἰχητόρων, τοῦ τρίτου μὴ διχαιώσαντος 

ἤχειν" ὃς χατά 1εὲ τὴν ἐμὴν ἔννοιαν ἦν ὁ πρὸς ἀλήϑειαν ὥν, ἁρμόττον [43 

10 ὑπολαβὼν εἶναι τὰ μὲν ἀγαϑὰ παρὼν δι’ αὐτοῦ γαρίζεσθιες υὐναι!ς δ᾽ 

ἐπιτρέπειν ταῖς δυνάμεσι χαϑ᾿ ὑπηρεσίαν χειρουργεῖν, ἵνα 

μόνων ἀγαθῶν αἴτιος, χαχηῦ δὲ μηδενὸς πρ ἕνως νουΐζηται. τοῦτό 144 

μη δοχηῦσι χαὶ τῶν βασιλέων οἵ αἰμούμενοι τὴν ϑείαν φύσιν πράττειν, 

τὰς μὲν χάριτας ὃι᾿ ξαυτῶν προτείνοντες, τὰς δὲ τιμωρίας δι᾽ ἑτέρων 

15 βεβαιοῦντες, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ τῶν δυεῖν δυνάμεων ἢ μὲν εὐεργέτις ἐστίν, 145 

ἢ ὃὲ χηλαστήριος, ἐχατέρα χατὰ τὸ εἰχὸς ἐπυραίνεται τῇ Σοδομιτῶν τῇ, 

διότι τῶν ἀρίστων ἐν αὐτῇ πέντε πόλεων τότταρες μὲν ξαελλον ἐμπί- 

πρασῦαι. μία δὲ ἀπαϑὴς παντὸς χαχοῦ σᾷῷος ὑπολείπεσθαι" ἐχρῆν γὰρ 
2 διὰ μὲν τῆς χηλαστηρίου τίνεσθϑαι τὴν φϑοράν, σῴζεσθαι δὲ διὰ τῆς 

ϑ εὐεργέτιδος, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ χαὶ τὸ σῳζόμενον μέρος οὐχ ὁλοχλήρους χαὶ 140 

παντελεῖς εἶχεν ἀρετάς, δυνάμει μὲν τοῦ ὄντος εὐεργετεῖτο, πρηηγου- 

μένως δὲ τῆς ἐχείνου φαντασίας ἀνάξιον ἐνομίσϑη τυχεῖν. 

(39.) Ἢ μὲν οὖν ἐν φανερῷ χαὶ πρὸς τοὺς πολλοὺς ἀπόδησις ἦδ᾽ 117 

Ι δ᾽ ΒΕΚ ἐπὶ τὴν χώραν ΒΕ, ἐπὶ τῇ γώρα Καὶ, τῆς χώρας τὴ 1. 2 ὑπολεί- 
πεται ΒΕΚ : ὑπολέλειπται τοῖον 9. τῶν ὁμόρων ΒΕῈΝ (τῶν ὁμοίων Ατιη): 

σοιοτὶ ἡ οἵα. ΒΡ ὃ μὲν ΒΕΚΉΞ: οἷν. σοϊοτγὶ ἀ ϑείᾳ οἵα. ( 
διχασϑεῖσα ΓΕΘ 5. χενὰς ἁ, χοινὰς ΟΕ ταῦτα ΒΕ ; ταυτὶ σοίοεὶ 

8. φασιν ΚῊΡ ἐλϑεῖν ἐπ᾿ ὀλέϑρω ΒΕΚ Ατῆι: ἐπ᾽ ὀλέϑρω ἐλϑεῖν ὁοίοτὶ 
9 ὃς χατά γε ΒΕΚ: ὅς γε χατὰ σεἰοτὶ ἣν οὐ ἁρμόττον ρμοβὲ ἦν ἴγάπϑρ. ΒΕ 

ἁρμόττων ἡ 10 ὑπέλαβεν (Ὁ, ὑπελάμβανεν "αὶ παρὼν ΠΕ Καὶ (παριὼν Αττη}: οἷ, 

σθιοτί αὑτοῦ ΕἸῊΠΡ, ἑαυτοῦ Εὖ; αὐτοῦ οεἴου! 10..}1 μόναις δ᾽ ἐπιτρέπειν ταὶς 

δυνάμεσι χαϑυπηρεσίαν τὰ ἐναντία χειρουργεῖν (": μ. δ᾽ ἐ. τ΄ ὃ. χαϑ᾽ ὑπ. τῶν δυνάμεων τὰ 

ἐναντία χειρουργεῖν ΕΟΜΑΉΡ, μι δ᾽ ἐ. τ΄ ὃ. χ. ὑ. τῶν χειρουργεῖν δυναμένων τὰ ἐναντία 

Κ, τὰ δ᾽ ἐναντία χαϑ᾽ ὑπηρεσίαν τῶν δυνάμεων χειρουργεῖν ΒΕ, τὰ δ᾽ ἐναντία χα" 

ὑπηρεσίαν ταῖς δυνάμεσι μόναις ἐπιτρέπειν χειρουργεῖν Ατηὴ 12 μόνον ΒΡᾶΝΣ 

αἰτίας (1 δὲ ΡΕΚΈΞΗΞ: οἱο, σοϊουὶ προηγουμένου Ὁ 15. δυοῖν ἘΠῚ 

17 πέντε οἴη. Ε ΑΤα τέσσαρες ΒΚ 11. 18 ἐμπίμπρασθαι ἴδῃ. 

18 δ᾽ ΒΕῈΚ ΡῬοβί ἀπαϑὴς δ, χαὶ Ἡ ν) σᾷῷος ὁ. Δτιὴ χρῆν ΒΕ 
ἮΝ 

19 τὴν οὗ. Ε νῷ} εὐηργετεῖτο ΑΕΘΚ 28. αὑτη Καὶ 
ῬὨοΣἾβ ὁρόγὰ νοὶ, ΤΥ ῶ 
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" 

ἐστίν" Ἷ δ᾽ ἐν ἀγὼν ύῳ ἱ ηὲ ὸ) ἴσῃ ζ ηὐποὺς Φηῦς ἔρευ»- ἐστίν. ἢ ὃ ἐν ἀποχρύφῳ χαὶ πρὸς ὀλίγους, ὅσοι τρύπους Ψυχῆς ἐρευ 
- . εῚ , ᾿ ’ » ΄ - 

νῶσιν ἀλλ᾽ οὐ σωμάτων μορφάς, αὐτίχα λεχϑγήσεται. συμβολιχῶς ἣ 

πεντάπολις αἱ ἐν ἡμῖν πέντε αἰσθήσεις εἰσί, τὰ τῶν ἡδονῶν ὄργανα, 

115 δι᾿ ὧν ἅπασαι μιχραί τε αὖ χαὶ μεγάλαι τελεσιουργοῦνται, ἢ γὰρ δρῶν- 

[2 τες χρωμάτων χαὶ σχημάτων ποιχιλίας ἔν τε ἀψύχοις χαὶ ψυχὴν ἔχουσιν 

ἡδόμενα ἢ φωνῶν ἐμμελεστάτων ἀχηύηντες ἢ χατὰ γεῦσιν ἐν τοῖς περὶ 

ἐδωδὴν καὶ πόσιν ἢ χατ᾽ ὑστόρησιν ἐν εὐωδίαις ἀτμῶν ἢ ἐν μαλαχοῖς χαὶ 
119. ὃ- ὈΈΣ ΡΞ δὲ λείην χητὰ τῇ ἡ εοΥ, Γ ΨΦΆΨΆΨᾳΨΕΘΙΑ Δ τροὶ τ Ἑ 

Η ξρμηὶις Ετιὶ ὁ Λξίηῖις χατὰ ΤῊΝ “ΟΥ, ». «φξ σταται ὑξν ον χα! ανῦρα- 
Π « 

ποδωδέσταται τῶν πέντε τρεῖς εἰσιν αἰσθήσεις. γεῦσις, ὄσφρησις, ἁφή, 

περὶ ἃς τῶν ϑρεμμάτων και τῶν ἀρῶν τὰ γαστριμαργχήότατα χαὶ συνου- 10 

σιαστιχώτατα μάλιστα ἐπτόηται" ὃ: ὅλης γὰρ ἡμέρας χαὶ νυχτὸς ἢ 
- - -""} 49 Ιῦ0 τροφῶν ἀπλήστως ἐωμφορεῖται ἢ πρὸς τὰς ὀχείας ὁρμᾶ. δύο δ᾽ εἰσὶν 

ἐμφιλύσοφοι χαὶ ἡγεμονίδες, ἀχοὴ χαὶ ὅρασις: βραδύτερα δέ πως χαὶ 

ϑυηλύτερα ὦτα ὀφθαλμῶν ἐπὶ τὰ ὁρατὰ φϑανόντων ὑπὸ εὐτολμίας χαὶ 
»,] - οὐχ ἀναμενόντων, ἄχρις ἄν ἐχεῖνα κινήσῃ, προυπαντιαζήντων ὃἃὲ χαὶ 10 

“ - ΄ , " " ᾿ - Γ΄ »Ὅ “ , » ὦ 

ἀντιχινῆσαι Ἰλυχομένων, ἀχοὴ μὲν οὖν, διότι βραδεῖα χαὶ ϑηλυτέρα, 

ὀευτερξύουσαν τάξιν τετάχϑω, [προνομία δ᾽ ἔστω τις ἐξαίρετος ὁράσει" ν.. 33 ΜΝ. 
ΒΨ ΄ ᾿ ΄ .).». ἢ -“ἦ,΄-" -» Χ) ὈΡΘΗ͂Σ ΜΕ ἊΣ 

ταύτην γάρ ἢ υὑξὼς βασιλίηα τῶν αλλὼν απέφηγνεν ἐπάνω ὃεὶς ἁπασῶν 

χαὶ ὥσπερ ἐπ᾽ ἀχροπόλεως ἱδρυσάμενος οἰχειοτάτην ἀπειργάσατο ψυχῇ. 
ι 

Ι ψυχῶν "5" ) 2 συμβολιχῶς οἵη. ΕΚ, οὐπ λεχϑήσεται οοηί απ σ᾽: ΑὙΠῚ 

Ὁ πέντε ὁ). Ατγιῃ 4 μιχραΐί--- μεγάλαι οἴ. Αὐτὴ τε αὖ ΒΚ: αὖ οἴῃ. σεϊοτὶ 

ἢ] ὃ τ ὃ χρημάτων ΔΕῸΠΡ τ᾿ ΒΕῈΚ ὕ ἐντελεστάτων 8. ἔτι δὲ 
λείοις ΒΕΚΑ : ἔτι τε λείοις ΕἾ’, ἔτι τελείοις ΜΕΊΑΡΙ, ἕν τε λείοις ὁ ξωοβδέστα- 

ται ΒῈ μὲν --- ἀνδραποδιυδέσταται οἵη. (ἱ, μὲν --- πέντε οἵῃ. Κ οὖν οτῃ. ΒΕ 

ὃ 
. 9. ἀντραποδωδέσταται ἢ, ἀντραποδωδέσταται 15, ἀνδραπωδέσταται ΑἸῦ 9 τῶν πέντε 

οὐ. ΒΕΚ 10 τῶν ϑηρίων ΒΕΚ: τῶν οἵα, οοίοῦί γαστριμαργότατα ΕΚ 

Αὐτὰ: γαστριμαργοῦντα δέον! (ν) 11 ἐπτόηται (: πεπόνηται σοίοτὶ (ο1 ΑτΤΙΏ) 

12 εὐπορεῖται ΠῚΡ τὰς ὀχείας ΒΕ - τὰς οἴῃ. δοίοτὶ ὀργᾷ ἑσοηὶ. Μαηρ. 

ὃ 
δὲ ΕΚ 12 αἱ φιλόσοφοι Η ἡγεμόνες ΒΕῈΚ βραχύτερα ὕ, βραχύτερα Εὶ 

πως οἵα. ΒΕΚ 14 ὑπὸ] ἀπὸ ἃ 15 μέχρις ΠΡῸ) χινήσει ἡ 

10. οὖν οι. ΠῚ διότι σὐτι, ὁχ ὅτι Καὶ 11 τάξιν τετάχϑω ΒΕΚ τίη: ἐχέτω 

τάξιν σοίενῖ; τετάχϑω τάξιν οοπὶ, Μδηρ. 18 ταύτην] τούτων {ἰ ἄλλων] ὅλων Καὶ 
ἀναπέφηνεν 18, 12. ἐπάνω ---καὶ οἵη. ΕἾοτ, 1 δατ, τιϑεὶς ΠΡ πασῶν Ρ, 

ἀπάντων ΒΕ 19 ἐπ᾿ ἐξ Εὶ ἱδρυσάμενος, τεχμήριον οἰχειύότατον Ψυχῆς" 

συμμεταβάλλει γὰρ ταῖς ΕἸοτ, [,λπιγ, ψυχήν ΑΝ 

18---20.14. ΕἸον, ϑυγ, Ναὶ 25: τὴν ὅρασιν ὁ ϑεὸς ---ἐχούσης. 
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ἌΡ τεχμηριώσαιτο δ᾽ ἄν τις ἐχ τοῦ συμμεταβάλλειν ταῖς ἐχείνης τροπαῖς" 15] 

λύπης μὲν γὰρ ἐγγινομένης, ὀφθαλμοὶ συννοίας Ἰέμουσι χαὶ χατυηφείας, 

χαρᾶς δ᾽ ἔμπαλιν, ὑπομξειδιῶσι χαὶ γετήϑασι, φόβου δὲ χρατήσαντος, 

ταραχώδους γέμουσιν ἀταξίας, χινήσεις χαὶ παλμοὺς χαὶ περιστροφὰς ΄ 

ὁ ἀτάχτηυς ἐνδεχύμενοι" εἰ δ᾽ ὀργὴ χατάσχοι, τραχυτέρα πῶς χαὶ ὕφαι- [52 

μος ἢ ὄψις, χαὶ ἐν μὲν τῷ λογίζεσθαι χαὶ φροντίζειν τινὸς ἠρεμεῖ χαὶ 

ἐχνένευχε, μόνων οὐ συνεχτείνουσα τῇ διανοίᾳ ξαυτήν, ἐν ὁὲ ταῖς ἀνα- 

Ψύξεσι χαὶ ἀνέσεσι συνανίεται χαὶ χαλᾶται χαὶ προσιόντι μὲν φίλῳ 153 

πρηξυαγγελίζεται τὸ τῆς εὐνοίας πάϑος εὐδίῳ χαὶ γαληνῷ βλέμματι, εἰ 

10 δ᾽ ἐχϑρὸς τύχοι, τὸ δυσάρεστον τῆς ψυχῆς πάϑος προμηνύξει" χαὶ ϑρασύ- 

τητι μὲν προπηδῶσι χαὶ προεχτρέχουσιν ὀφθαλμοί, αἰδοῖ δὲ πράως 

ἠρευοῦσι: [καὶ] ὡς συνελόντι φράσαι ψυχῆς εἰχύόνα ὀεδημιγυργῆσϑαι 

τὴν ὅρασιν ἀχρύτητι τέχνης εὖ μευιμημένης ἐναργὲς ἐμφαίνουσαν 

εἴδωλον οἷα διὰ χατήπτρου τὴν φύσιν ὁρατὴν ἐξ αὐτῆς οὐχ ἐχούσης. 

1 ἀλλὰ γὰρ οὐ ταύτῃ μόνον τὰς ἄλλας αἰσθήσεις ὑπερβάλλει τὸ χάλλος 154 
, “- - ϑ4 νιν" κ᾿ - » ΠΕ ΤΣ »" » . ᾿: . τ΄ ᾿ ὩΣ 

ὀφθαλμῶν, ἀλλὰ χαὶ διότι τῶν ἄλλων ἐν ταῖς ἐγρηγύρσεσι --- τὴν γὰρ 

χαϑ᾽ ὕπνον ἀπραξίαν οὐ παραληπτέον --- ἐπιλείπουσιν αἱ χρήσεις" 

ὁπότε γὰρ μὴ χινήσειέ τι τῶν ἐχτός, ἡσυγάζουσιν, αἱ δὲ τῶν ὀφϑαλ- 

μῶν ἀναπεπταμένων ἐνέργεια: συνεχεῖς χαὶ ἀδιάστατοι μηδέποτε πληρου- 

0 μένων εἰσὶ χαὶ ταύτῃ παριστάντων, ἣν ἔχουσι πρὸς; ψυχὴν συγγένειαν. 

ἀλλ᾽ ἐχείνη μὲν ἀξιχίνητος οὖσα μεϑ᾽ ἡμέραν χαὶ νύχτωρ διανίσταται, [δῦ 

Ι δὲ ΒΕΚ ἄν οὐ. ΒῈΚ συμμεταβαλεῖν Η(ν) ὑοπαῖς Καὶ 2. ἐγγενο- 

μένης ΒΕ ΕΊΟτ, 4 χινήσεις ΒΕΚΉῊΞ ΕἸογ.: χαὶ χινήσεις σοί ετὶ παραστρηφὰς 

(οι. ἀτάχτου:) ΕἾοτ. ὃ ἐνδειχνύμενοι οὐμϊ. Μίδημ. ὄργιον ΕἸοτ. 

ζεσϑαι 
Ὁ λογίζειν Καὶ τὐὴὸς ΒΕΙΚ ΕἸοτο: οἵπ. οοίογί Ἴ ἐννένευχε Καὶ 9. προ- 

εὐαγγελίζεται ΒΕΚΜΠΕ ΕΊοτ. : προσευαγγελίζεται εοίετὶ τῆς ον, ΒΕῈΚ 

εὐδίωξ (σ 6γὰ8.) ( βλέμματι] ϑελήματι ἢ 9. 10 εἰ δ᾽ ἐχϑρὸς τύχοι οιῃ. 

ΟΕ 10 ροδὶ τύχοι (μοϑῖὶ βλέμματῃ αα4. χαὶ πάλιν ΟΕΌΜΑ, πάλιν ΗΡ, οπιϊσὶ συ 

ΒΕΚ Αὐτὴ ΕἸον. 10. 1 προπηδῶσι μὲν ϑρασύτητι ΕἼοΥ. 11 πράως] πράξεως Ε 

12 χαὶ 5θοϊυὶ (οι. ἁτῃ ΕἼον.) ὡς συνελόντι ΒΕ Ατὰὰ Εἰοτις ὡς οἷἢ, οοἰοτὶ 

δεδημιουργεῖσϑαι ΟἸΡΗΣ 10 ἀχρότητι ΒΕΜΑ ΕΤοι.: ἀχροτάτην οοἴθτὶ 14 ὁρᾶν 

ΕἸοτ. αὑτῆς ΟΡ; αὐτῆς σοἴογὶ οὐκ οὔ. ΒΕΈΜΑ τὰ ΕἸοτ. οὐχ 

ἐχούσης} παρεχούσης Ε΄ ἴῃ Γᾶ, 12. ὑποβάλλει ΟΕῸΝΡ 10. ροβὶ ἐγρηγόρ- 
σεσι ααιὶ, διαφέρει Αὐταὶ 17 παραλειπτέον ΗἸΡ Ροβὲ ἐπιλείπουσι παν γὰρ 

ΒΕΜΗΡ Αται 18 γὰρ] γοῦν Κὶ μὴ ΒΕΙΚῚ οὗ δοϊοτὶ χινήσει ἔτι Δ, 

χινήσειε ἔτι Ε 18,19. ἀναπεπταμένων ὀφθαλμῶν ττᾶηβρ. ἢ 19 μηδέπω Α 
19, 20 πεπληρουμένων (510) ἃ 20 ταυτὶ ΒΕ παραστάντων ΠΡ, παρ᾽ ἡ 

πάντων (510) ΕΓ, πὶ οἱ ας. 10. 1π|. Ὁ ψυχῆς Ν 21 μένει ἀχίνητος Α, μὲν 

ἀκίνητος (Εὰ 
ΠΩ 
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΄ τοῖς δ᾽ ἅτε σαρχὸς πλεῖστον μετέχουσιν αὐτάρχης ἐδόϑη δωρεά, μέρος 

ἥμισυ τοῦ παντὸς χρύνου χαὶ βίγυ διατελεῖν ἐνεργχοῦντας τὰς ἄρμοτ- 

[50 τούσας ἐνεργείας. (30.) ὃ δ᾽ ἐστὶν ἀναγχαιότατον τῆς ἀπὸ τῶν ὀμμά- 

τῶν ὠφελείας, ἤδη λεχτέον. μόνῃ γὰρ ὁράσει τῶν αἰσθήσεων ὁ ϑεὸς 

ἀνέτειλε φῶς, ὃ χαὶ τῶν ὄντων ἐστὶ χάλλιστον χαὶ πρῶτον ἐν ἱεραῖς 

151 βίβλοις ὠνομάσθη χαλόν ((ἀ6η. 1, 4). διττὴ ὃξ φωτὸς φύσις" τὸ μὲν 

τὰρ ἀπὸ τοῦ χρειώδους πυρός, φϑαρτοῦ φϑαρτόν, ἐχλάμπει σβέσιν ἐνδεχό- 

μενὴν, τὸ ὃὲ ἄσβεστον χαὶ ἀδιαφϑορόν ἐστιν, ἀνωϑεν ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ 

πρὸς ἡμᾶς φερύμενον, ὥσπερ ἀπ᾿ ἀενάων πηγῶν ἑχάστου τῶν ἀστέρων 
“Ὃζ} ᾿ αὐγὰς ἐχχέοντος" ξχατέρῳ δ᾽ ἢ ὄψις ἐνομιλεῖ χαὶ δι᾽ ἀμφοτέρων 1ὸ 

158 προσβάλλει τοῖς ὁρατοῖς εἰς ἀχριβεστάτην ἀντίληψιν. ἔτι τοίνυν ἐπιχει- 

ρῶμεν ὀφθαλμοὺς λύγοις ἐγχωμιάζειν, τοῦ ϑεοῦ τοὺς ἀληϑεῖς ἐπαίνους 

αὐτῶν | στηλιτεύσαντος ἐν οὐρανῷ, τοὺς ἀστέρας; ἡλίου 1ὰρ αὐγαὶ χαὶ Ρ. ΞῈΝ. 

σελήνης χαὶ τῶν ἄλλων πλανήτων χαὶ ἀνλογῶν τοῦ χάριν Ἰεγόνασιν 

159 ὅτι μὴ τῆς ὀφθαλυαῶν ἐνεργείας εἰς τὴν τοῦ ὁρᾶν ὑπηρεσίαν; διὸ χαὶ 10 

προσχρώμενοι τῇ πασῶν ἀρίστῃ δωρεᾷ φωτὶ χαταϑεῶνται τὰ ἐν χύσμῳ, 

«ἣν, φυτά, ζῷα, χαρπούς, πελαγῶν ἀναχύσεις, ποταυμηὺς αὐϑιγενεῖς τε 

χαὶ χειμάρρους πηγῶν τε διαφοράς, ὧν αἵ μὲν Ψυχρὸν αἱ δὲ ϑερμὸν 

νᾶμα προχέουσι, πάντων τῶν χατὰ τὸν ἀέρα συνισταμένων τὰς φύσεις -- 

ἀμύϑητοι ὃέ εἰσιν ἰδέαι χαὶ ἀπεοίληπτοι λόγῳ ---, χαὶ ἐπὶ 

οὐρανόν, ὃς ἀληϑεία χύσμος ἐν χύσμῳ δεδημιούργηται, χαὶ τὰ χατ᾽ 
, , " , ᾿ ἢ Ὁ . “ " - ““ ᾿ ᾿ 

οὐρανὸν χαάλλη χαὶ θεῖα αγάλματα. τίς οὖν τῶν ἄλλων αἰσϑήσεων 

100 ἐπαυχήσει διαβῆναί ποτε τοσοῦτον; (31.) ἀλλ᾽ ἐάσαντες τὰς ἐπὶ ταῖς 

Ὁ χρόνου καὶ βίου ΒΕΚ Ατιι: βίου χρόνου (οιπ, χαὶ) σοίοτὶ τελεῖν ΒΕΚ 

ἐνεργοῦντας ΒΕΚ : ἐνεργοῦσι (εἰοῦί ὃ πρῶτον οἵη. ΑτΩ ἴ χρειώδους] 

στοιχειώδους ἑὐπὶ. Μδηρ,. ἐχλάμπον ΜᾺ {. ὃ δεχόμενον Εὶ 8 δ᾽ ΒΕΚ 

χαὶ ἀδιάφϑορόν ἐστιν ΒΚ Ασα: καὶ ἀφϑαρτόν ἐστιν ΟΝ Δ, καὶ ἄφθαρτον (οιη, ἐστιν) Ε΄, 
ἐστι καὶ ἄφϑαρτον ἩΡ ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ ΕΚ: ἀπ᾿ οὐρανοῦ ἑοίογὶ 9 ἀενάων 

Ος: ἀεννάων σοιρτὶ 10 ἐκχέοντος] ἔχοντος ΟΕ ἐχατέρου ΟΕ δ᾽ ἢ] 

δὴ ΒΕ, οἰ, ΘΕΌ ἐνομιλεῖ ΕΚ : ὁμιλεῖ ἐοίοσὶ 11. 12 ἐπιχειρῶμεν ΒΕΚ 

ἅτ: ἐπιχειροῦμεν σοίοτ!; τί δὲ νῦν (ἐπιχειροῦμεν) οὐ]. Μλπα, 12 λόγοις ΒΕῈΚ 

Ασα: λόγω δείοτὶ τοῦ ϑευῦ οἵη. ΑΤῊῚ 1Ὁ τῶν ἀστέρων τὴ 1ὃ τῆς] 

τοὺς ὀφθαλμῶν ΘἌΒΕΚ;: τῶν ὀφθαλμῶν οἐρίοσὶ τοῦ οἵη. ΒΕ 

10. φωτὶ οἴη. (ἙῸ 11 πελαγῶν (ἀναχύσεις) ΒΚ τίη: πελάγηί, ἀναχύσεις) σοί οτί 

ἀνασχίσεις ΜΕΙΘΟΠΡΙ 11. 18 ποταμοὺς αὐϑιγενεῖς τε χαὶ χειμάρρους ΒΕΚ Ατπὶ: 

ποταμῶν αὐϑιγενῶν τε χαὶ χειμάρρων εεἰοτὶ 19 νάματα (', ἅμα ΔΑ, νᾶμα ον. ΑΤΩΙ 

τῶν οὐ. ΒΚ τὸν ἀέρα Ὁ: τὸν οἵη. σεῖου 20. 21 τοῦ οὐρανοῦ ΒΕ 

28 ὑπαυχήσει διαβῆναι) ἐπιβῆναι οοπΐϊ. Μδαῃρ. τὰς ΟΡ; οἵη. ὁοιοεὶ 

ἐπὶ οὐ. ΠῚ 
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φάτναις τὸ σύμφυτον ζυῖν ϑρέωαμα πιαινούσας, τὴν ἐπιθυμίαν, ἐξετάσω- 

μεν τὴν λύτου μεταποιουμένην ἀχοήν' ἧς ὃ. σύντηνης χαὶ τελειότατος 
[ὦ " Γὰ ΄ῃ " » . " 

δρόμος ἵσταται χατὰ ἀέρα τὸν περίγειον, ὅταν βία πνευμάτων χαὶ χτύποι 
" - ᾿ “ι΄ ᾿ ᾿ : ἅμ" -« π ". πὰ ᾿ 

βροντῶν συρμὼν πολὺν χαὶ χαλεπὸν πάταγον ἐξηγχῶσιν. ὀφθαλμοὶ δὲ 10] 

ὃ ἀπὸ γῆς ἐν ἀχαρεῖ φϑαάνουσιν εἰς οὐρανὸν χαὶ τὰ πέρατα τοῦ παντός, 
1 ; 9 ὩΣ δ ΄ -» ὦ» " ᾿ , ἐν . ΄ 

ἐπ᾿ ἀνατολὰς ὁμοῦ χαὶ δύσεις ἄρχτον τε χαὶ μεσημβρίαν, (χαὶδ ἀφιχνηύ- 
»- -.ἃ ὃ - Φλ 2.,»Ὁ) Ὡς ΄ . μ᾿ ᾿ ΄ ᾿ς ἘΝ" τῷ 

μενοι! πρὸς τὸ ϑεωρεῖν ἕλχουσιν ἐπὶ τὰ φανέντα τὴν διάνηιαν. ἢ δὲ τὸ 102 

παραπλήσιον ἐνδεξαμένη παϊΐδος οὐχ ἠρεμεῖ, αλλ ἅτε ἀχοίμητος χαὶ 

ἀξιχίνητος οὖσα, παρὰ τῆς ἤψεως τοῦ δύνασθαι τὰ νοητὰ θεωρεῖν τὰς 
Ε] - 

10 ἀφορμὰς λαβοῦσα, εἰς σχέψιν ἢλθε:, πότερον τὰ φανέντα ταῦτ᾽ ἐστὶν 

Ὁ 
Ὦ ῳ "1 [Π] 

- ̓ Σ ἀγένητα ἢ ενέσεως ἔλαβεν ἀρχὴν χαὶ πότερον ἄπειρα ἢ πεπε 

χαὶ πότερον εἴς ἡ πλείονές εἰσι χόσμοι χαὶ πότερην τὰ τέτταρα στοιχεῖα 

τῶν ἀπαντων ἐστὶν ἡ τύσιν ἐξαίρετον οὐρανὴς χαὶ τὰ ἐν αὐτῷ χεχλή- 

ρωτα! ϑειοτέρας χαὶ οὐχὶ τοῖς ἄλλοις τῆς αὐτῆς οὐσίας ἐπιλαχήντα" 
Υ ᾿ 15. εἰ δὲ δὴ χαὶ ὑπσοα ὃ χότμης. ὑπὸ τίνης γέγονε χαὶ τίς ὃ δημιουργὸς 109 

χατ᾽ οὐσίαν ἢ ποιότητα χαὶ τί διανηηϑεὶς ἐποίει χαὶ τί νῦν πράττει 
," ΄ 4 - " ᾿ ᾿ ΄ " , ἃς: ᾿ - , χαὶ τίς αὐτῷ διαγωγὴ χαὶ βίος χαὶ ὅσα ἄλλα περιττὸς νοῦς Φρηνήσε! 

συμβιῶν εἴωϑε διερευνᾶσἣαι. ταῦτα δὲ χαὶ τὰ τοιαῦτα ἀνάχειται τῷ 104 
«-- , " ᾿ " ΄ ΕῚ ΠῚ ᾽ 

φιλοσοφεῖν" ἐξ οὗ δῆλόν ἐστιν, ὅτι σοφία καὶ φιλοσοφία τὴν ἀρχὴν ἀπ 

30 οὐδενὸς εἴληφεν ἑτέρου τῶν ἐν ωῖν ἢ τῆς ἡγεμονίδης τῶν αἰσϑύήσεων 

ὁράσεως, ἣν χαὶ μόνην ἐχ τῆς σωματιχῆς χώρας διέσωσεν ὁ ϑεὸς τὰς 

1 φάτναις} φαντασίαις τι τὸ σύμφυτον] ἀπὸ συμφύτων Εἰ᾿, ἀπὸ τῶν συμφύτων Ὁ 

ὧν 
ἡμῖν Καὶ ϑρέμμα] ϑρεμμάτων Ο, σῶμα ΒΕΚ πιαινούσας Ὁ (ἰ : πιαῖνον σοίοτί 

τὴν ἐπιϑυμίαν οἵη, Εὶ 2 τὴν λόγου οἵη. Καὶ λόγω Ἀ, τοῦ ὅλον ΒΕ 

τὴν τοῦ ὅλου μεταποιουμένην ἀρετὴν πινσ. Α ἀχοήν ΕΚ: ἀρετήν σοϊοτί; αἴσϑη σιν 

οοπΐ. Μη, ἢ ΠΟΑῊΡ Ὁ βίαι Π|3(ν) 4 συρμὸν] συριγμὸν ΑΤΩῚ 

χαλεπὸν οἵα, ΓΕΡῸ ἐξηχῶσιν] ἐμποιοῦσιν ΒΕ δ᾽ ΒΕῈΚ ὃ γὴ:]} τῆς 

ἐναχαρεὶ (ἜΜΠΡ, ἐναχαρὶ (ἰ φϑάνωσιν ΤΉΓΗ. ὃ χαὶ τἀ. Ατίῃ: οο. οὐ, 
ἴ πρὸς τὸ ΒΕΚ Ατγηι: πρὸς τῷ σείοτι ἐπὶ τὴν ἀφανεστάτην διάνοιχν (ἘΠ 
ὃ. ἐνδειξαμένη ΒΕ πάϑος ΒΚ Δτὰ: δέος σοίοτι: εἶδος σοπὶ. δίδησ, 

ὃ, 9. ἀχοίμητος καὶ ἀειχίνητος ΒΕΜΕ: ἀκοίμητο: χαὶ ἀχίνητος (ὍΛΚ, ἀειχίνητος καὶ 

ἀκοίμητος ΠΡ, χαὶ ἀειχίνητος ὁπ), ΑΥΠῚ ὃ τὰ νοηϑέντα ΕΒ, τῶν νοητῶν ΒΕ 

{, 10 τὰς ἀφορμὰς λαβοῦσα Ναὶ Ατπ: λαβοῦσα οἷ. ΒΕ, λαβοῦτα τὰς ἀφορμάς οσοίοτῦὶ 

10 σχῆψιν (ΕῸ ΠῚ ἀγέννητα ΑΚῸΤΙΡ ἔλαχεν Καὶ 13 πλείονες 

οἷς οιῖς 
ΒΕ: πλείου: σοίοσὶ τέσπταρα ΠΕΚΡ 14. τῆς ἄλλης Α, τῆς ἄλλης Καὶ 

οὐσίας οπι|. Ατιὴ ἐπιλαχών ἢ τὸ πράττει ΒΕ πράσσει ὁο θγὶ 

11 τίς ΒΕΚ : τίς ἐστιν σοίοτὶ νοῦς] βιοὺς Εὶ 19. σοφία ὁπ). ΑΥ̓ΤῚ 

90 εἴληφεν ΒΕΚ : ἔλαβεν οοἰεγὶ Ροβι ἢ διά, ὅτι ΒΕ 
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τέσσαρας φϑείρας, ὅτι αἱ μὲν σαρχὶ χαὶ τοῖς σχροχὸς πάϑεσιν ἐδούλευ- 

σαν, ἢ δὲ ἴσχυσεν ἀνατεῖναι τὸν αὐχένα χαὶ βλέψαι χαὶ 1 τέρψεις ἑτέρας ν». 350 Ν . Ὧ ἢ χ' Ξ δι τῷ χ ἃ Ξε α! ἱ τε τερᾶς ΡΒ. τ. ῖν, 

ἀνευρεῖν πολὺ βελτίους τῶν σωματιχῶν ἡδονῶν ἐχ τῆς περὶ τὸν 

[05 χόσμον ὥϑεωρίας χαὶ τῶν ἐν αὐτῷ. υἱὰν οὖν ὥσπερ ἐχ πενταπόλεως 
- ΄ ᾿] , » ᾿ ᾿ -" ΄’ ᾽ ν 

τῶν πέντε αἰσϑήσεων τὴν ὅρασιν ἐξαιρέτου γέρως τυχεῖν ἁρμόττον ἣν 9 
Ν { ’ “- ν. -»" ΄ εὐ » . , ΄ - 

χαὶ οὐειρημένων τῶν ἄλλων διαμένειν, ὅτι οὐ περὶ τὰ ϑνητὰ εἰλεῖται 

μόνην ὡς ἐχεῖναι, μετανίστασθαι δὲ πρὸς τὰς ἀφθάρτους φύσεις ἀξιοὶ 
ὙῚ ᾿ - , . ᾿ " »} 

υῦ χαίρουσα τῇ ϑέα τούτων, διὸ χαὶ παγχάλως εμιχράν“ τε χαὶ «οὐ 

αιχρὰν“ (οἴ. δι. 10, 30) τὴν πόλιν ταύτην οἱ χρησμοὶ διασυνιστᾶσιν 
, , 5 “Ὃ " ᾿ ΕΣ “-«Ψ » ᾿ 

αἰνιττήμενηι τὴν ὡρᾶσιν μιχρὰ ψξν ἡ ἵεται εἶναι, διότι βραχὺ τὸ 
. 

μέοης τῶν ἐν ζμῖν ἐστι, ἀεγάλη δέ, διότι ἀξγάλων ἐφίεται τὸν σύμ- 
͵ 

παντα οὐρανὸν χαὶ χύσμον γλιχομένη χαταϑεάσασϑα!ι. 

101 (32.) Περὶ μὲν οὖν τῆς ἐπιφανείσης ὄψεως χαὶ τῶν ἀηιδίμων χαὶ 

παγχάλων ξενίων, ἐν οἷς δοχῶν ἑστιᾶν ὁ ξενηδόχος εἱστιᾶτο, χα ὅσον 
'με ἐφιχτὸν ἦν, ἀχριβοῦσιν ἡμῖν τὰ περὶ τὸν τόπον δεδήλωται. υεγίστην 15 

ὃὲ πρᾶξιν ἀξίαν ἀχοῆς οὖχ ἥσυχαστέον" ὀλίγου γὰρ δέω φάναι πάσας 

105 ὅσαι θεοφιλεῖς ὑπερβάλλει. λεχτέην δὲ τὰ χαίρια περὶ αὐτῆς. υἱὸς ἐχ 

τῆς γαμετῆς γίνεται τῷ σοφῷ γνήσιος, ἀγαπητὸς χαὶ μόνος, τὸ τε σῶμα 

χάλλιστος χαὶ τὴν ψυχὴν ἄριστος" ἤδη τὰρ τελειοτέρας τῆς ἡλιχίας ἐξέ- 
4 ᾿΄ 

φάϊνεν ἀρετάς, ὡς τὸν πατέρα μὴ πάϑει αὖνον εὐνοίας φυσιχῆς ἀλλὰ 3 Φ 

χαὶ Ἰνώμῃ χαϑαάπερ ἡϑῶν διχαστὴν ἰσχυρᾷ τινι χεχρῆσθαι φιλοστοργία. 

109 διαχειμένῳ δ᾽ οὕτως ἐξαπιναίως ϑεσπίζεται λόγιον οὔποτ᾽ ἐλπισϑέν, 

οἷς 
ι σαρχὶ] σαρχιχαὶ ΒΕῈΚ τῆς Καὶ τῆς Κὶ πάϑεσιν] φίλοις ΒΕΚ ἐδουλώϑησαν α 

9 δ᾽ ΒΕΚ ἀναβλέψαι ται ([οτῖ, γθ 016) ἑτέρας οι. ΗΡ { τῶν] τὰ σοηϊ, Δ οηα]. 

ἢ πέντε! ἑπτὰ Τασι,, οἵη, ΑὙΠῚ ἁρμόττον ἦν οἵη. ΗΡ᾿, αὐ, ων. ΡΞ ὃ δια- 

μένειν "(εἰ ἴπ τα5.) Β, διαμένων ἢ εἰλεῖται ΕΜΕῊ ἢ μόνον] μόνως ἢ Ξ (Τ ἀτη.) 

ὃ ροβὺὴ χαίρουσα αὐ, τούτοις χαὶ ΒΕῈΚ τούτων ϑέα ἰτᾶηβρ. Καὶ διὸ χαὶ ΒΕΚ Αταῖ: 

χαὶ οἵη, σοτογὶ ἢ διασυνιστῶσιν ΠΡ, διανίστασιν ΒΕ, παριστῶσιν Καὶ 10 μιχρὰν 

μὲν λέγεσαι (ὁ0πι. γὰρ) ΒΕΙΚ 11 μεγάλην ΠΕῈΚ διότι} ὅτι ΠΡῴν), σαν, ΒΕΚ 

Ροβὶ μεγάλων δια, γὰο ΒΕῈΚ 12 χαταϑεάσασθαι ΒΕΚ : θεάσασθαι σοἰοτὶ 

12. οὖν ΟΒΈΚ : ὁπ}. σοτογὶ 14. ἐστιᾶν} ἐστιν Εὶ εἰστιᾶτο ΚΉΡ: ἑἐστιᾶτο σοιονὶ 

χαϑόσον ἌΤοσι), 1ἢ ἡμῖν οἵα. ΒΕ ὃ γὰρ οὐ. ΟΕ Ασα δέω φάναι οὐ. ΒΕ 

1), 20 ἐξέφενεν Η!, ἐξέφανεν ἃ 20 τὰς ἀρετὰς καὶ ὡς] ὧν ΒΒ" παϑεῖν 

(ἡ, ποϑεῖν ΒΟ, πόθον παϑεῖν Ατιῃ μὴ Ρ081 ποϑεῖν ἐγαῦβμ, ἐξ εὐνοίας ΒΕ Ατιῃ 

στοργία 
91 γνώμῃ δίδηρι: γνώμης σοβά, φιλοσοφία Ος, φιλοσοφία ΒΕῈΚ 22 δια 

χειμένων (ὕὖἋΛ οὔποτ᾽ ΒΕ: οὔποτε οοϊοιὶ 

11 5ᾳφᾳ. θη. εἂρ. 99 
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σφαγιάσαι τὸν υἱὸν ἐπί τινος ὑψηλοτάτου χολωνοῦ πορρωτάτω πόλεως 
- ᾿ - ιν ΄ -- τ “ν ΄ "ἢ ᾿ -- Ψῃ.. 

ἀποστάντα τριῶν ὁδὸν ζμερῶν. ὁ ὃὲ χαίτη! ἀλέχτῳ πόδῳ τοῦ παιδὸς [τὸ 

ἐχχοξαάμενος οὔτε τὴν χρύαν μετέβαλεν οὔτε τὴν Ψυχὴν ἐγνάμφϑη, 

Ἰνώμῃ δ᾽ ἀνενδότῳ χαὶ ἀρρεπεῖ διέμεινεν ἀχλινής, οἵος χαὶ πρόσϑεν ἣν" 

ὅ ἔρωτι δὲ θείῳ δεδαμασμένος ἀνὰ χράτος ἐνίχα πάντα ὅσα συγγενείας ἊΨ 

» 

ὀνόματα χαὶ φίλτρα χαὶ μηδενὶ τῶν ἔνδον ἐξειπὼν τὸ λόγιον, ἐχ πολυαν- 

ϑρώπου ϑεραπείας οἰχετῶν δύη ἀόνους τοὺς πρεσβυτάτους χαὶ μάλιστ 

φιλοδεσπότους παραλαβών, ὡς ἕνεχαά τινος ἱερουργίας τῶν ἐν ἔϑει 

τέταρτος ἐξήξι σὺν τῷ παιδί, τὸν δὲ ποοσταγϑέντα χῶρον ὥσπερ ἀπὸ 11| 

1ὺὼ σχηπιᾶς ἰδὼν ἐχ υχχροῦ τοῖς μὲν ϑεράπουσι χελεύξι χαταμένειν, τῷ δὲ 

παιδὶ πῦρ χαὶ ξύλα δίδωσι χομίζειν, αὐτὸ διχαιώσας τὸ ἱερεῖον τὰ πρὸς 

τὴν ϑυσίαν ἐπηχϑίσϑαι, χουφότατον βάρος" οὐδὲν τὰρ εὐσεβείας ἀπο- 

νώτερον, βαδίζοντες δ᾽ ἰσοταχῶς οὐ τοῖς σώμασι μᾶλλον ἢ ταῖς [72 

Μ, διανοίαις ὁδὸν τὴν ἐπίτομον, ἧς ὁσιότης τὸ τέλος, ἐπὶ τὸν [ πρόστα- 

1. χϑέντα τόπον ἀφιχνοῦνται. χάπειϑ᾽ ὃ μὲν πατὴρ συνεχήμιζε λίϑους, 11 

ἵνα δείμαιτο βωμόν, ὃ δὲ υἱὸς τὰ μὲν ἄλλα ὁρῶν ὅσα πρὸς ἱερουργίαν 

εὐτρεπῆ. ζῷον ὃὲ μηδέν, ἀπιδὼν εἰς τὸν πατέρα ἰδοὺ τὸ πῦρ“ ἔφη 

χαὶ τὰ ξύλα, πάτερ, ποῦ τὸ ἱερεῖον“; ἕτερος μὲν οὖν ἃ δρᾶν ἔμελλεν 114 

εἰδὼς χαὶ τῇ ψυχῇ συσχιάζων ὑπὸ τοῦ λεχϑέντος χἂν συνεχύϑη χαὶ 

"0 δαχρύων πληρωθεὶς ἔμφασιν τοῦ Ἰξνησομένου παρέσχεν ἐχ τῆς περ'- 

παϑήσεως ἡσυχάζων. ὁ δ᾽ οὐδεμίαν ἐνδεξάμενος τροπὴν οὔτε χατὰ 17Ὁ 

1 σφαγιάσαι) ἐναγίσαι ᾿ὶ χολοφωνίου ΒΕ πορρωτάτου ἡ 3 ὁδῶν Ε 

πόϑω ἀλέχτω ἰταπθρ, ΠΡ ὦ. ἐγνάμφϑη ΟΕ; ἠγνάμφϑη Δ, ἐχνάμφϑη ΒΕ, ἐκάμφϑη 

ΜΙΚΊΡΩΣ) 4 δὲ ΒΕΚ ἀνενδοιάστω ΒΕΙ διέυενεν ΠΡ ἀχλινής] 

ἀρρεπής Καὶ πρόσϑεν ἦν} πρότερον Κὶ, πρότερος ΒΕ ὅ δὲ ΒΕΚΉΞ: οαν. οοἰοεὶ 

Ροβὶ χράτος δα. δ᾽ (ὃς ὃς στη 0 χαὶ εἰζ. οἵα. ΒΕ τὸ λόγιον ἐξειπών ἰγαηβρ. Καὶ 

ἱ μόνους ΒΕΚ: οἵ, ςοίθε 9. τέταρτος} ἐσ. ΑἸαῦτγος. 10 σχοπιῆς ΒῈΚ 

ϑεραπεύουστι ΒΕΚΛΑῸ χάτω χαταμένειν ΔΥΠῚ 11 δίδωσιν ἐπιφέρειν ΒΕΚ 

διχαιώσας} δίχαιον νομίσας ΒΕΚΜΑ ἱερὴν ΓΠΠῚΡ 12 τὴν οὐ. ἢ 

ἐπνχῆησϑαι Ος ἐπηχϑεῖσθαι ΒΕ, ἐπειχϑησϑαι Δ 1 δ᾽ ἰσοταγῶς ΜΝ: δ᾽ ἴσοι ταγέως 

ΘΕΘΉΡ, διό σοι ταχέως Α, διὸ ταχέως τίη, εἰς ὃ τάχος Β]Π, οὖν ὡς τάχος Καὶ 10 

χαὶ ἢ Ε(Ὶ τὸ οα). ΕΓ Ατιη ι5 χάπει᾽ ΒΕΚ Ασα: χαὶ Τεϊον 10 δείμοιτο (᾽, 

δειμαίνη ΕΟ, ἐπὶ τῷ δεῖλας (ργὸ ἵνα δείμαιτον ἃ τὸν βωμὸν ΛΕΘ δ᾽ ΒΚ 

εἰς 
ὁρῶν ροβῖὲ ἱερουργίαν ἔγϑηβρ. ΠΥ) ,11 πρὸς Καὶ 18 ἃ] ἂν (ἱ 19. χἄν} καὶ Κὶ 

31 ἡσυχάζων ροκὶ ὁ δ᾽ (τάπβρ. ΒῈΚ ἐνδεξάμενος ΒΝ: ἐνδειξάμενος οοίοτὶ (ν) 

Ὁ Ανεῤγος, ἰ)ς Αδναλ, 1 8.8. βοπθχ Α Ὀγαίδαι οἱ ἀΐνθα ρϑοογὶβ δία Αι ἀ8 Π 5. ΒΟΥΥ ΠΟΥ 

ΠῸΠ Τυδοβίνὶς σομ ξαίτιβ. 8} ἀσηηΐπαι ἴρ5θ ἀποηπθ ᾿ἰσπα σοπυίαϊ! οἱ ὀρβθανία τπδίογα 

ΥἱγΙΌι18. 5018. ΠῸῚ ἐπίθγιειῖ ... οἱ ὁπ ἀυσθι5 ἰρ586. ἔθεε 8. ̓ γο οἰ οι [αν ΒΟΒΕΪΆ πὶ 50 δ ΠῚ 

ἀυσοῃβ οἱ ἀἷο τογιϊο δὰ Ἰοσυϊη βδσγι οι! Ὑϑηὶϊ, 
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τὸ σῶμα οὔτε χατὰ τὴν διάνοιαν σταϑερῷ μὲν τῷ βλέαματι σταθερῷ 

δὲ τῷ λογισαῷ φησι πρὸς τὴν πεῦσιν ἀποχρινόμενης" ,ὦ τέχνην, ὁ ϑεὸς 

ὄψεται ἱερεῖον ἑαυτῷ χαὶ ἐν ἐρημία πολλῇ. δι᾿ ἣν ἴσως ἀπογινώσχεις 

εὑρεϑήσεσθαι" πάντα δ᾽ ἴσϑι ϑεῷ δυνατὰ χαὶ ὅσα ἐν ἀμηχάνῳ χαὶ ἀπόρῳ 

[10 χεῖται παρ᾽ ἀνθρώποις“. κχαὶ ταῦϑ᾽ ἅμα λέων ἢ τάχιστα τὸν υἱὸν ων 

᾿ Ρ ἐξαρπάσας ἐπιτίθησι τῷ βωμῷ χαὶ σπασάμενος τῇ δεξιᾷ τὸ ξίφος 
ῚῚ Ε 

ὔ». εὐβυ ας ὡς ἀναιρήσων" φϑάνει δ᾽ ὁ σωτὴρ ϑεὸς ἀπ᾿ ἀέρος φωνῇ 

μεσολαβήσα: τὸ ἔργον, ᾧ προσέταττεν ἀνέχειν χαὶ αἡ ψαῦσαι τοῦ παιδός, 

ἐν θνοδὴ χαλέσας δὶς τὸν πατέρα, ἵν᾽ ἐς πέω; χαὶ ἀντισπάσας διαχω- 

ιττ λύσῃ τὴν σφαγὴν ἐργάσασϑαι. (33.) χαὶ ὃ μὲν διασῴζεται, τὸ δῶρον 1΄ὸ 

ἀντιχαρισαμένου τοῦ ϑεοῦ χαὶ τὸν φέροντα ἐν οἷς εὐσεβεῖτο ἀντιτιμή.- 
, ᾿ σαντὴς" τῷ δ᾽ ἤδη χαὶ ἢ πρᾶξις, εἰ χαὶ μὴ τὸ τέλος ἐπηχολούϑητεν, ὶ 

ὀλόχληρης χαὶ παντελὴς οὐ μόνον ἐν ταῖς ἱεραῖς βίβλοις ἀλλὰ χαὶ ἐν 

[τ ταῖς τῶν ἀναγινωσχόντων διανοίαις ἀνάγραπτος ἐστηλίτευτα!ι. ἀλλὰ τοῖς 
δ οιλαπεχϑήμοσι χαὶ πάντα διαβάλλουσιν, οἱ ψόγον πρὸ ἐπαίνου τιμᾶν 1Ὁ 

ω» τῷ ἐϑίζονται, τὸ πραχϑὲν ἔργον οὐ δοχεῖ μέγα χαὶ ϑαυμαστόν, ὡς ἡμεῖς 
͵ 

᾿ 119. ὑπολαμβάνομεν εἶναι. πολλοὺς τὰρ χαὶ ἄλλους φασὶ τῶν πάνυ φιλοιχείων ( 

Ἂ χαὶ φιλοτέχνων ἐπιδοῦναι τοὺς ἑαυτῶν παῖδας, τοὺς μὲν ὑπὲρ πατρίδων [- 

σφαγιασθησομένους. λυτήρια ἢ πολέμων ἢ αὐχμῶν ἣ ἐπομβρίας ἣ 

νοσημάτων λοιμιχῶν γενησομένους, τοὺς δ᾽ ὑπὲρ νενομισμένης εὐσεβείας, 50 

180 εἰ χαὶ μὴ πρὸς ἀλήϑειαν οὔσης" ᾿ Ελλήνων μέν 1ε τοὺς δοχιμωτάτους, 

οὐχ ἰδιώτας μόνον ἀλλὰ χαὶ βασιλεῖς, ὀλίγα φροντίσαντας ὧν ἐγέν- 

νησαν διὰ τῆς τούτων ἀναιρέσεως δυνάμεις στρατευμάτων μεγάλας χαὶ 

Ι τὸ οὐ. σταϑερῷ -- βλέμματι οὐ. ΟΕ μὲν] μέντοι Η3 (Ὁ) 411. σταϑερῶ 

ΒΕΚΟΡΟ ἁτση: σταϑερωτέρω ΜΛΉΡΑ) ἢ δὲ τῷ ΒΚῊ:, τῷ (οι. δὲ) Ε: μέντοι 

σοί φησι ὁπι. Π(ν) Ροϑὲ τέχνον δά, ἔφη Η"ν) ὦ αὐτῷ 

χαὶ εἰ ἐρημία πολλή ΗΞ {Τα τη.) 4 εὐρεϑήσεται Ο (ἐογί, τϑοῖθ) ἴσϑι ΒΕΚ 

Ασα: εἰσὶ σοἰοτὶ ὃ παρ᾽ ΒΕ; παρὰ εοίοτί ἡ ΑΒῈΡ, ἢ Μι ἡ οὐ... ΟΕΟ 
ὃ ἐξαρτήσας οσοπὶ, δΝίδην, τ ἀπ᾿ ΕΜᾺ Αὐπι: ἐπ᾽ Ια, ἐν σοίοτὶ (ΤΌτη. Μδηγ.) 
5 ἢ ΕΠΡῚ ἢ ΟΒΕΚΜΝ, ἢ Δα ἀνέχειν) ἄρχειν Καὶ μὴ ΒΕΚ: μηδὲ σοῖοτὶ 

Ὁ ἵν᾽ ΒΕ: ἵνα ὀοίοτὶ ἐπιστρέψασα καὶ ἀντισπάσασα ΒΕ 10 ἐργάσασϑαι ὁπι. 

ΕΥΣῚ 11 εὐτεβεῖ τὸ ἃ 12 τῷ τὸ ἃ ἤδη χαὶ ΒΕΚ : οἵ). οοίοτὶ 
ἡ πρᾶξις} εἰ πράξεις πρᾶξις} χάρις ων. ἢ εἰ μὴ χαὶ ἰγᾶηβρ. Καὶ 

14 τῶν οηι. κ᾿ Ροβὲ ἀναγινωσχόντων δῇ. ἀναγχαιοτάτων (ἢ ἀνάγραπτος) 

ἀνεξάλειπτος Ατιη 15. οἷς ψόγοι ΟἪ Ξ (Τγη,), οἱ ψόγοι ΕΟ, ψόγον οαιΒ. ΠΡ 

10 πραχϑὲν ΒΕΚΉΖ,; προσταγϑὲν σδίργὶ δοχεῖ ΒΕΚ: δόξει σοίογὶ 10. 11 ὡς-- 

εἶναι οι, τι 11 φήσουσι ΑΤὰ (ςοπὶ. Μίδηρ.) 18 ἑαυτῶν ΒΕΚ: αὐτῶν 

ὑθίεγὶ 19 λυτήρια] λύτρα ὁοοπὶ. Μδην. 90 δὲ ΒΕῈΚ 22 βασιλεῖς 

οἴη, Ἐ φροντίσαντες Η 
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πολυανϑρώπους ἐν υὲν τῇ συμμαχία τεταγμένας διασῶσαι, ἐν δὲ τῇ 

μερίδι τῶν ἐνδρῶν. αὐτοβοεὶ διαρϑεῖραι" πρό ἀρ δὲ ἔϑνη υέχρι 18] 

πολληῦ παιδοχτηνίαν ὡς ὅσιον ἔργον χαὶ θεοφιλὲς προσέσθαι, ὧν μεμνῇῆ- 

σϑχι τοῦ ἄτους χαὶ τὸν ἱερώτατον δίωυσῆν" αἰτιώμενος 1ὰρ αὐτοὺς 

ἢ τοῦ υἱάσματος φάσχει, ὅτι τοὺς υἱοὺς αὐτῶν χαὶ τὰς θυγατέρας χατα- 

ΓΜ. χαίγυσι τοῖς ϑεοῖς αὐτῶν“ (Ἰ)ουῖ. 12, 81)" ᾿Ινδῶν δὲ | τοὺς τυμνη- 182 

σηφιστὰς ἄχρι νῦν, ἐπειδὰν ἄργηται χαταλαμβάνειν ἢ μαχρὰ χαὶ ἀνίατος 

νόσος, τὸ γῆρας, ποὶν βεβαίως χρατηϑῆναι, πυρὰν νήσαντας ἑαυτοὺς 

ἐμπιπράναι, δυναμένους ἔτι πρὸς πολυετίαν ἴσως ἀντισχεῖν. ἤδη δὲ χαὶ 

"0 τύναια προαποϑανόντων ἀνδρῶν ὁρμῆσαι γεγηϑότα πρὸς τὴν αὐτὴν 

πυρὰν χαὶ ζῶντα τοῖς ἐχείνων σώμασιν ὑπομεῖνα! συγχαταφλεχϑῆναι" 

ταῦτα υὲν εἰχότω; ἄν τις τῆς εὐτολυίας θαυμάσειεν ἐχ πολλοῦ τοῦ 183 
΄ ΄ -» “ὦ ΄ Β ψ 5 

περιόντος χαταρρηνητιχῶς ἔχοντα θανάτου χαὶ ὡς ἐπ᾿ ἀϑανασίαν 

Φ ὑτὸν ἱέμενα χαὶ ἀπνευστὶ ϑέοντα' (34.) τὸν ὃὲ τί προσῆχεν ἐπαινεῖν 

15 ὡς ἐγχειρητὴν χεχαινουργημένης πράξεως, ἣν χαὶ ἰδιῶται χαὶ βασιλεῖς 

χαὶ ὅλα ἔϑνη δρῶσιν ἐν χαιροῖς; ἐγὼ δὲ πρὸς τὴν τούτων βασχανίαν 184 

χαὶ πιχρίαν ἐχεῖνα λέξω" τῶν χαταϑυόντων παῖδας οἱ μὲν ἔϑει τοῦτο 
΄Φ »κενἐν ΓΙ, ᾿] 2 "ν “- ᾿ , ᾿ “») Ψ ΄ 

ὁρῶσιν. ὥσπερ ἐνίγυς ἔφασχον τῶν βαρβάρων, οἱ δὲ δι᾿ ἀβουλήτους 

χαὶ υξτάλας ὑποθέσεις πόλεών τε χαὶ ΧΘΡΩν ἑτέρως χατορθοῦσϑαι μὴ 

50 δυναμένων, ὧν οἱ μὲν ἀνάγχῃ τοὺς αὐτῶν ἐπιδιδόασιν ὑπὸ δυνατωτέρων 

Εἰδσθεντες, οἵ δὲ δόξης χαὶ τιμῆς ἐφιέμενγι χαὶ εὐχλείας μὲν τῆς 

Ἰ τετ αἡμένας ΒΕ: ἘΣΦΆΒ ΝΑ ΚΉΡ, τεταγμένη σοίοτὶ 3 αὐτοβοῖ καὶ ὃ ΕΚ 
3. παιδοχτονεῖν Εὶ ὅσιον] ϑεῖον ΒΕΚ προσέσθαι ν' (Ατη): προέσϑαι ὁσοαά. 

ὧν] ὡς Αγ 4 τοῦ ἄγους ΒΕΚΗΡ:; τοῦ μύσους (, τοὺς αὐτοὺς ΑΕ, οι. Μ 
μωσῇν ΒΕΚ, μωχέα εοοίοτὶ Ὁ μιάσματος] μύσους τοηϊ, λίδησ. φάσχειν Καὶ 

υἱοὺς αὑτῶν ΒΕΙΚ - αὐτῶν οἵα, ορίοτὶ τὰς οα. ΒΕΚ ὃ ᾿Ινδῶν] ἰδὼν (ΟΝ 

νῦν ΒΕ: τοῦ νῦν σοίρεϊ ἡ] ἢ ἃ μαχρὰ] μιαρὰ ὁθηϊ. Μίδηξ. 

8 πυρὰν νήσαντας εἐοτὶββὶ (55. ΑΥπ)): πυρὰν ἀνήσαντας Κα, πυρὰ νήσαντας σοττγ, δχ πῦρ 

ἀνήσαντας Β, πῦρ ἀνήσαντας Εἰ, πῦρ ἅψαντες , πῦρ ἅψαντας ἐδίεγ! (Υ) ἑαυτοὺς 

ΠΕΚ: αὑτοὺς Η", αὐτοὺς σοίοτὶ 9. ἐμπιμπράναι ΟΝ πρὸς πολυετίαν ἵἴχως 

ΒΕΚΚ Δπὼ: πρὸς πολὺ ἴσον ΗἸΡ, πρὸς πολὺ ἴσως ἐὀείοτί (Τυγη, ΔΙδηρ,.) 10 προάπο- 

ϑανάτων (510) Εὶ 11 συγκαταφλεχϑῆναι (: συναναφλεχϑῆναι σοίοτί ο ΙΣ τῆς 

εὐτολμίας ϑαυμάσειεν ΒΕΚ: θαυμάσειε τῆς εὐτολμίας σοίοτὶ 14 αὐτὸν] αὐτὴν ΕῊ 

(Τ  γη. Μδηκᾳ.), οὐ. ΑΥΠῚ ἰξαενχ ΗΠ: ἰέμενα ΚΜ, ἱέμενον Ε΄ ἱέμενον Ος, ἱέμενον 

σοίϑεὶ δὲ τί ΗΠ": δέ τι Ν, δ᾽ ἔτι εοἰοτὶ 12. ἐγχειρητὴν] ἐγχειρεῖ τῆς ΜΕ, 

ἐγχειριτῆς Δ, ἐγχειρεῖν τῆς ΒΕ τι 17 πιχρίαν] φιλοπονηρίαν ἐοηϊ. Μαηρ, 

18 ἔφασχον ΒΕΚΚ Ατιὰ: οἵη. Ε΄, φασὶ σοίοτί τῶν βαρβάρων ΒΕΚ: τῶν οἴη. σοίοτὶ 

διαβουλήτους ΜΔ 9. πόλεων ΒΕΚΉΞ: πολέμων σοίεγὶ χορῶν ἡ 

90. ὧν οι, ΕΟ αὑτῶν δ: αὐτῶν σείοτὶ ὑποδιδύασιν ἡ 91 ροβί 

βιασϑέντες Δα, Τιγη, Μδηρ. οἱ δὲ φόβῳ τῷ ἀπ᾿ ἀνθρώπων (ὁ Ο: εἷ, δα 42,1) 
21 .---αἢ,1Ὁ οἱ δὲ --- χ,αὶ μὴν οἴη. ΟΕ 21 τιμῆς} ἀτιμίας ΗῚΡ 
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-- .» 185 ἐν τῷ παρόντι. εὐφημίας δὲ τῆς εἰς ὕστερον. οἱ μὲν οὖν ἔθει σφαγιαά- 

ζηντες οὐδὲν ὡς ἔοιχε αέγα δρῶσιν; ἐγχοονίζον γὰρ ἔθος ἐξισοῦται 
.ὦ Ὡ ἘΞ 4 ὧν δὰ τ ἢ . -» , ΒΕ ᾿ , μ ΆΑΙΝΡΝ 

φύσε! πολλάχ'ις, ὡς χαὶ τὰ δυσυπηομόνητα χαὶ δυσχαρτέρητα ῥαδίως 

180 ἐπελαφρίζειν, τὰς ὑπερβολὰς τῶν φοβερῶν ἐξευμαρίζηον. τῶν δ᾽ ἕνεχα 

δέους ἐπιδιδύόντων ἔπαινος οὐδείς" ὃ γὰρ ἔπαινος ἐν ἔχουσίγις χατορϑώ- ὃ 

υασι Ἰράφεται, τὰ δ᾽ ἀβούλητα ἑτέροις ἀνάχειται πράγυατσιν, ἢ χαιρηῖς 

157 ἢ τύχαις ἡ ταῖς ἀπ᾿ ἀνθρώπων ἀνάγχαις. εἰ δὲ τις δόξης ὀρεγόμενος 
[Φ᾿ ν ᾿᾿ ΕΣ ᾿ ᾿ ᾽ “Ὥ ΡῚ » ἢ ΜΞ “" " “᾿ 5» - 

υἱὸν ἢ θυγατέρα προΐεται, ψέγοιτ᾽ ἂν ἐνδίχως μᾶλλον ἢ ἘΡΌΚΟΠΟ, 

ϑανάτῳ τῶν φιλτάτων ὠνούμενος τιμήν, ἣν χαὶ χεχτημένηος ὥφειλεν 

158 ὑπὲρ σωτηρίας τῶν τέχνων ἀπορρίπτειν, ἐρευνητέον οὖν, εἰ ὑπό τινὸς 1΄Ὸὺ 
κι ΄ 5 ,»» ν " 

τῶν λεχϑέντων ἡττηθεὶς ἐχεῖνος ἔμελλε σφαγιάζειν τὸν υἱόν, ἔθους ἢ 

τιμῆς ἢ δέους. ἔθος μὲν οὖν τὸ ἐπὶ παιδοχτονία αβϑυλὼν χαὶ Μίεσο- 
᾿νε! ὶ ᾿ ᾿ ἱ 

΄ " " ΓκἙ εΑῊῈὦΔ ᾽ μ“ " - , " “» , Α 

ποταμία χαὶ τὸ Χαλδαίων ἔϑνος οὐ παραδέχεται. ἐν οἷς ἐτράφη χαὶ 

ἐπεβίωσε τὸν πλείονα χρόνον, ὡς τῇ συνεχείᾳ τῶν δρωμένων ἀμβλυτέ- 
- “- -. , “- »" ᾿ - 

189 ραχῖτς ταῖς τῶν δεινῶν φαντασίαις χεχρατῆσθαι δοχεῖν. χαὶ υὴν οὐδὲ τὸ 
,ρ ᾿ 0 4[ὸὸοὴ!ὰω ᾿ »»ν ᾿ ᾿ ᾽ - ᾿ , 

φύώβος τις ἦν ἀπ᾿ ἀνθρώπων --- οὐδὲ τὰρ τὸ χρησϑὲν αὐτῷ μόνῳ λόγιον 
ΝΜ" "Δ 4 { Γ 

ηῆξι τις τ--ς οὐδέ τις συμφορὰ χοινὴ χατείληφεν, ἧς ἔδει τὴν θεραπείαν 
Ϊ ΄ “- Ἄ “ 

190 ἀναιρέσει ενέσϑαι τοῦ δοχιμωτάτηυ παιδός. ἀλλὰ ϑηρώμενης 1 ἔπαινον νυ. 3 1Ξ 
ΚΝ" -» [εἰ ᾿ βοὶ ΑΕ δ: ΡῚ ΕΊ ᾿ Ὄ κα ᾷ ν τῶν πολλῶν ἐπὶ τὴν ποᾶξιν ὥρμησε; χαὶ τίς ἔπαινος ἐν ἐρημία, μηδενὸς 

τοῦ σαθα ἐπευφη λήσειν παρόντος, ἀλλὰ χαὶ τῶν δυεῖν οἰχετῶν 90 
.» 

μαχρὰν ἐπίτηδες ἀπολειφθέντων, ἵνα υἡ ἐγχαλλωπίζεσϑαι χαὶ ἐνεπιδείχνυ- 

191 σῦαι δοχῇ υάρτυρας ἐπαγόμενος ὧν εὐσέβει; (85.) στόμασιν οὖν 

ἀχαλίνοις χαὶ χαχηγύροις θύρας ἐπιθέντες ἀετριαζέτωσαν τὸν ἐν αὑτοῖς 

1 εἰς τὸ παρὸν ἡ εἰς οα. ΔῊ] {Τὰ γη, Δίλησ.) 8 χαὶ δυσχαρτέρητα οἴπ.. ΔΤ 
4 ἐξευμαρίζον Μὴν: ἐξευμαριζόντιον σά, (ἐξευυ ενιζόντων Κ, ἐξευμαρίζεσθαι Ασα: {χαὶ 

τὰς ὑπ. τῶν φοβ. ἐξευμαρίζειν οοπίοῖο ὅ δέος ὁ] οὐ Καὶ ἀχουσίοις Καὶ 

1 ἀπ᾿ ἀνϑρώπων ἀπ᾽, οἵπ. ΒΕΊΝΑ, ἁπάντων { (ΤΠ τη. ΜΔηρ) 8 μᾶλλον οὐ, ἡ 

9. ϑανάτου ΜΈ (ογί, τοῖο) καὶ οἴη, [Ὁ],{Ὁ) 10 τωτηρίας τῶν τέχνων ΒΕΚᾺΑ: 

τῆς τέχνων σωτηρίας Μ, τῆς τῶν τέχνων σωτηρίας ΠΡ ἐρεύνησον ΑΒΕ 

εἰ οἴη. ἡ 18. ἔθνος} ἔϑος ΠΠΡ 14. ἐπεβίωσε ΒΙΚΑ, ἐβεβίωσε Ε: ἐβίωσε σρίοτὶ 

ὡς] ἐν Καὶ δρωμένων) δρωμένων ἑσοηὶ, Νίαησ,; εἷς 98,10 1ὕ χεκρατῆσϑαι) χεχρῆ- 

σαι σὐηΐ, δίαην. (55 ὙΠ) 1, 10 οὐδὲ -- ἀνῃ οῴπων] οἱ δὲ φύβω τῶ ἀπ᾿ ἀνθρώπων. 

οὗτο: δὲ οὔτε φόβω τῷ ἀπ᾽ ἀνθρώπων ( 10 ἦν οἷν. ὰ οὐδὲ γὰρ] οὔτε 

σξο αὐτῶν ( μόνως λόγιον ΠΡ. ὁμολόγιον 11 ἤδη ΕἹ 
χοινὴ κατείληφεν ΒΕΚ: κατεῖχε χοινή οοἰοτὶ ἣν ΤῸ 18 τοῦ ΒΕΚ σα: 

ὅτη, ὑρίοτὶ ἔπαινον ΕΚ : τὸν παρὰ αὐ, ὁρίοειὶ 19 ἐπὶ τὴν πρᾶξιν ὥρμησε 

ΒΕΚ τι: ὥρμησεν ἐπὶ τὴν πρᾶξιν {Γαπδρ. σοίοτὶ ἐν ἐρημία ΕΚ Ασα; ἐπ᾽ ἐρημία 

ΟΟΤΘΥΪ 90 ἐπευφημίσειν ΕἸ δυοῖν ΟΒΚῊΡ 91 ἀπολειφϑέντων ΒῈΚ 

Αὐταὶ: ὑπολειφϑέντων ὁοτοτὶ χαὶ ἐνεπιδείχνυσθαι οὐ, ΕΚ ἐπιδείχνυσθϑαι 

92 εὐσέβει ΒΕ  : εὐσεβεῖ ὁοίοτὶ 25 ἀγχαλίνοις) χαὶ χαλινοῖς ἃ; καὶ ἀχαλίνοις 

Ναησ, ἐν ΒΕΚ : ἐπ᾿ δρίονὶ αὐτοῖς στοά, 



᾿ ΄ 

μισήχαλον φὃ ὄνην χαὶ ἀρετὰς ἀνδρῶν 
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᾿ 

βεβιωχύότων υαὐἡ σινέσθωσαν, 
ΩΝ 

Ξὺ 

᾿ - - νἫν Α 

ἃς ἀομόήττον ἣν εὐφημία συνεπιχησαεῖν, ὅτι ὃξ τῷ ὄντι ἐπαινετὴ χαὶ 
»» 2 τ: ΞΞΡΟ, 9. 9. Ὁ ὁ τ “- . ως δ," -ὐ ν΄ ΄ ν ὖ ᾿ ὩΝ ΓῸῚ 

ατιξραστος ἢ πρᾶξις, ἐκ πολλῶν εὐμαρξς ἰῆξῖν. πρῶτον μὲν τηίνῃν τὸ 19} 
- - - ν᾿ “- ᾿ 

πείθεσθαι ὕξῶ παρὰ πᾶσι τοῖς εὖ φρονοῦσι σΞξανὸν χαὶ περιμάχητον 

5 εἶναι νημεζόμενην ἐν τοῖς μάλιστα ἐπετήδευεν, ὡς μηδενὸς πώποτε τῶν 

προστεταγυένων ἡληγῆσαι, ἄνευ δυσχολίας χαὶ αηδίας, χἂν πόνων τε 

χαὶ ἀλγηδόνων μεστὸν ἢ" παρὸ χαὶ τὸ χοησϑὲν ἐπὶ τῷ υἱῷ ἡενναιότατα 
“ὩρΗ ππϑ φρο σιιθν ϑ ποὺ "4 ἥντος ξῇ “ δὸὺ, κοὐ με χπ ῃ" χαὶ στερρήτατα ἤνεγχεν. ἔπειτ᾽ οὐχ ὄντος ἔθους ἐν τῇ χώρα, χαϑάπερ 193 
ν ᾿ 

ισιὺς πὰρ 

ῖὸ φαντασίας εἴωΐ)ε 

. ᾿ "» ( ἊΣ “ 

ἐνίηις ἐστίν, ἀνϑρωποϑθυτεῖν, ὃ τῇ συνεχξίχ τὰς τῶν δεινῶν 

ν ἐχλύξιν, αὐτὴς ἔυμξλλε πρῶτος ἀργεσϑαι χαινητάτου 
᾿ , ,᾿ ΄ [ ᾿" - ᾿ Ἂ ΄ - ᾿ 

χαὶ παρηλλαγιαένηυ πηοαγαατης, ὅ υοι δηχεῖ μηδεὶς ἂν ὑπουεῖνα!, χαὶ 
᾿ 

ιδήρου τὴν 

[ὦ τοὺς σώφ τρονας 

τι πρησὴν δέ 

γήρᾳ γειεννηκέν 

᾿ "᾿ ᾿ ΄ ζ ᾿ . 

ψυχὴν ἢ ἀδάμαντος χατεσχεύχστο, φύσει“ γὰρ ὡς 

αάγεσθαι.". ἡνήτσιόν τε υἱὸν πεποιηυένος αὐνοην τοῦτον 194 
εὖ " “Ὃὁ:Σ - - ᾿ “» » ᾿ ὨκφΔΔοὴ 

τὸ πάθος ἐπ᾿ αὐτῷ τῆς εὐνοίας νήσιον, ὑπερβάλλον 
ν᾿ ᾿ ᾿ ᾿ “- ᾿ . » 

ἔρωτας χαὶ τὰς οιλίας, ὅσαι δι᾿ ὀνήύματος Ξγόνασι, 
ΒΞ ᾽ ΄“ ." ᾿ ΠΝ: “κ« ΄ “ Ξ- 

βϑιαστιχώτατον φίλτρον, τὸ αἡ χαϑ᾽ ἡλιχίαν ἀλλ᾽ ἐν 190 
Ἀ ΨΝ - ᾿Ὶ » ’ , , , ΓᾺ 

τὴν παῖδα" τοῖς 1.0. ὀψιγόνοηις ἐπιμειγνασι πὼς οἱ αἱ 

οὐ τοχεῖς, ἢ τῷ μαχρὸν ἐπιπο σαι χρήνην τὴν γένεσιν αὐτῶν ἢ τῷ μηχέδ᾽ 
Υ ᾿ Δ ΄“». ξ5 πε τ; ᾿- ΄ ᾿ ΄ 2. 

ἑτέρους ἐλπίζειν ἔσεσθαι, τῆς φύσεως ἐνταῦθα ἱσταμένης ὡς ἐπὶ τελευταῖον 
Ὁ -" "“ ; -. ᾿ κ. 

30 χαὶ ὕστατον ὥρην. ἐχ πηολυπαιδίας μὲν οὖν ἕνα προέσϑαι ὕεῷ χαϑαάπερ 90 

ἀπαρ ἦν τινὰ τέχνων παράδοξον ἰῇ ῶξν, ἔχοντα 

Ι ἀνδοῶν ἀρετὰς ἰγάπερ. ΒΚ 

σαν (ἃ 

ΠΡ Αται: 

πώποτε τῶν ΒΕΙΧ ΔΑτ 

σοίοσγὶ 

καὶ δυπχλείας τοῖοτὶ 

»Ἤ νομίζομεν 

ἄνευ ὃυσὰ 

(ν) 

ΣῊ, νι ΄ιἷΝῬ . ΒΒ 

ζῶσιν ἡϑονὰς 

σινέσθωσαν οἷ. ἴῃ ας, (ὐ, συνέσθψωσαν Καὶ, γινέσθω- 

ὦ εὐφημία ΕΚ Αται: εὐφημίαις Ο ΕΝ, ἘΕΨΎΝΝ ΠΡ ἢ νομιζόμενον 

ὃν {ἰς νομίζομεν ὃ σοίοεὶ πετήδευτεν ἃ ὡς οἷη. ΑΛ 

ιῃ: τῶν πώποτε δσοίοτγὶ ᾿ ἀληγῆσαι ΒΕΙΧ τη: ἀμελῆται 

ολίας καὶ ἀηδίας ΒΒ τίη: 

κἂν] χαὶ ΠΡ τε οἵη, Η" 

κἂν δυσαλείας χαὶ ἀηδίας Καὶ, κἂν ἀηδίας 

Ἱ ἢ ϑβεγρεὶ: ἢ εἴη σοι, 

παρὸ Καὶ, παρ᾽ ὃ ΠΕ: ὅϑεν ςοίοτ, οἷα. Αγ τῷ γρησϑέντι 1 8. στερρότατ᾽ 

ἀνήνεγκεν Ὁ ἔπειτα ΠΡ, ἐπεί τοῖ (᾿, ἐπὶ τοῦ ΡῸΠ 9. παρὰ ἐνίοις ΚΉΗΡ, 

σπανίοις ΒΕ ἀνϑοωπολτονεῖν [᾿ τὴν συνέχειαν (ἘῸ τὰς) τῆ α 

11 πράγματος ΕΙΣ Αγ: παραδείγματος ὑοίθεὶ 13 ἐπεσκεύαστο ΟΤΕ 
ἐ : ᾿ ; 

φύσιν ἘῸ 12. 10 γὰρ--απιάχεσθαι οἵη. ἴῃ ἰδὸ, { 13 112] ἀρ' ἐὺ 
" ᾿ ὰ ᾿ . 

ὡς οὐ, ΒΕ ι: 

ἴσως ὁοῃΐ. δίαησ, 

10 δ᾽ ἔτι ἃ 

υἱόν Καὶ 

τοχῆξες σίου (ν) 

1909. ἐλπίσειν ΟΜ, ἐλπίσιν 

μένης ΒΕΚ: ἐν 

σοπίοῖο 

τὸ] τῷ ΒΕ 
ἐπιμεμνήνασι ΘΟΙΤ, ὃχ ἐπιμείνασι (ἃ 

τούτω 
20 ἕνα προέσϑαι) ἐναποϑέσθαι (Κα 

πεποιημένος χεχτημένος ΑΥΠῚ 

νας ἢ 

11 γεγενη κέναι δ Ε΄, γεγενημέναι ἃ παϊα] 

ΔῈ 15 τοχεῖς ΒΕΚ: 

18. 19 μὴ καὶ ἑτέρου: ΟΑΟ, μὴ χαὶ (ἴὰ τὰ58.) ἑτέρους Εὶ 
ΛΕ 

ἀφνῷ ἐν 

ἔργον οἵ. ἰδ 

10 σωφροτῦνας [Ὁ. σώφρο 

ι4 εὐθὺς] 

ὅσαι] αἱ "ΙΕ 

ἐπιμείνατσι 

ἔσεσθαι, εἰταῦϑις σοηΐ. ἐνταῦϑα ἱστα- 

19, 20 ἐπ 

Μδῃρ, 

τελευταίου χαὶ ὑστάτου ὄρου 

2] τοῖς ζῶσιν οἴ. δ 

υ. ένη ς ὁδίοεὶ 
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οὐ μιχρὰ παραυύϑια χαὶ μειλίγματα τῆς ἐπὶ τῷ σφαγιασθϑέντι λύπης" 

ὃν δὲ μόνον τις ἔσχεν ἀγαπητὸν διδοὺς λόγου παντὸς μεῖζον ἔργον 

διαπράττεται, μηδὲν οἰχειότητι χαριζόμενος, ἀλλ᾽ ὅλῃ τῇ ῥοπῇ πρὸς τὸ 

191 θεοφιλὲς ταλαντεύων. ἐχεῖνο μὲν δὴ ἐξαίρετον χαὶ μόνῳ σχεδόν τι 

τούτῳ πεπραγμένον" οἱ μὲν τὰρ ἄλλοι, χἂν ὑπὲρ σωτηρίας πατρίδων ὃ 

ἢ στρατευμάτων ἐπιδιδῶσι σφαγιασϑησομένους τοὺς ἑαυτῶν, ἢ οἴχοι χατα- 

μένουσιν ἢ μαχρὰν ἀφίστανται τῶν βωμῶν ἤ, χἂν παρατυγχάνωσι, τὰς 

ὄψεις ἀποστρέφονται ϑεάσασϑαι μιῇ ὑπομένοντες, ἄλλων ἀναιρούντων" 

198 ὃ δ᾽ ὥσπερ ἱερεὺς [ αὐτὸς χατήρχετο τῆς ἱερουργίας, ἐφ υἱῷ τὰ πάντα μ. 39Ν. 

ἀρίστῳ φιλοστοργότατος πατήρ' ἐμνέλισε δ᾽ ἂν ἴσως χαὶ νόμῳ τῶν 10 

δληχαυτωμάτων (οἷ, [,6ν. 1, 0 41.) χατὰ μέλη τὸν υἱὸν ἱερουργῶν. 

οὕτως οὐ τὸ μέν τι μέρος ἀπέχλινε πρὸς τὸν παῖδα, τὴ δέ τι πρὸς 

εὐσέβειαν, ἀλλ᾽ ὅλην τὴν ψυχὴν δι᾿ ὅλων δοιότητι προσεχλήρωσεν ὀλίγα 

199. φροντίσας συγγενιχηοῦ αἴματος. τί δὴ τῶν εἰρημένων πρὸς ἑτέρους Ἔ; 

χοηινόν; τί δ᾽ οὐχ ἐξαίρετον χαὶ παντὸς λόγου χρεῖττον; ὡς τόν 18 μὴ 1Ὁ 

φύσει βάσχανον χαὶ φιλοπόνηρον χαταπλαγῆναι χαὶ ϑαυμάσαι τῆς περιττῆς 

ἄγαν εὐσεβείας, οὐχ ἅπαντα ὅσα εἶπον ἀθρόα εἰς νοῦν βαλλόμενον, ἀλλὰ 

χὰν ἕν τι τῶν πάντων" ἱχανὴ τὰρ χαὶ ἢ ἑνὸς φαντασία τύπῳ τινὶ βραχεῖ 

-- βραχὺ δ᾽ οὐδὲν ἔργον σοφοῦ ---- μέγεϑος Ψυχῆς χαὶ ὄνος ἐμφῆναι. 

200 (30.) ᾿Αλλὰ γὰρ οὐχ ἐπὶ τῆς ῥητῆς χαὶ φανερᾶς ἀποδόσεως 30 
2 ᾿ ΄ ΄ “ιν - - “ἊὋ" Ἄ [ ν 

ἵσταται τὰ λεχϑέντα, φύσιν ὃξ τοῖς πολλοῖς αδηλοτέραν ἔοιχε παρξμ- 

φαίνειν, ἣν οἱ τὰ νοητὰ πρὸ τῶν αἰσϑητῶν ἀποδεχόμενοι χαὶ ὁρᾶν ἀτ 

301 δυνάμενοι γνωρίζουσιν. ἔστι δὲ τοιαῦε᾽ ὁ μελλήσας σφαγιάζεσθϑαι 

Ι οὐ οἷμ. (ὐ, οἵδβ. Ε, τοῦ ὦ μειλίγματα οἵ. ΝΜ, μὴ λεῖμμα ΟΕ Ὸ 3 εἶχεν 

ΟΕῸ λόγου παντὸς Κ: ὃ παντὸς (ὑπ). λόγου) ΒΕ, παντὸς λόγου σοίοτὶ 

ὦ οἰκειότατον ΚῪ ὅλη τῇ ῥοπῇ ἩΛΔΟΉΗΡ (ὥλη, ῥοπῇ ν): ὅλην τὴν ῥοπὴν ΟΕ ΒΕΚ 

 ταλαντεῦον ΟἸἾΜΑ ἐχείνω ΜΗΠ) μὲν δὴ] δὴ οὐχ. ΒΕ, μέντοι Καὶ 

ον 
μόνον ἃ τι οἵα. δίδησ. ἢ τοῦτο ΜΔῊΡ() πεπραγμένω Καὶ 

ἢ ΒΕ: χαὶ σείοτὶ ἢ στρατευμάτων οἵ. ΗΡ ἐπιδιθύασι ΒΕ 

ἑαυτῶν ΕΚ: αὐτῶν εοοἴοτὶ 1 παρατυγχάνωσι ΕΚ: παρατύχωσι σοίοτί 

8. ἀποστρέψονται ἢ 10. φιλοστοργώτατος ἃ ἐμέλισε ΕΚ: ἐμέλησε ΜΑ, 

ἐμέλληγε ὁοίογ! (Υ) νόμων ἈΕῸ 11 κατὰ μέλη ΕΚ: διανέμων χατὰ μέλη 

σοῖρτὶ (ν) ἱερουογῶν ΕΑ τ ἱερουργεῖν οοίοτν! (ν) 1:3 μέν τι] μέντοι ΑΗ 

δ᾽ ἔτι ἃ 8. ὅλην τὴν ψυχὴν ΒΕ Αὐτὰ: ὅλη τῇ Ψυχῇ ἑδίογὶ ὁσιώτατα ἢ 

προσχεχλήρωχεν Καὶ Ροβί ὀλίγα δά. γὰρ ΕΓ, οταρ, ( [1 μὴ] μὴν ΒῈ 

(ν ἴῃ τὰ, Ε) 11 βαλύμενον (Κ 18 χὰν] χαὶ ΗΠ’ ἕν τιῇ ἔτι ἃ, ἔν τινι ΗῚἹΡ 

19. ψυχῆ Δ, ψυχὴ (Ε ἐμφαίνειν (ἡ, ἐμφαίνει ΕῸ 20 ἀποδόσεως Μδησ, 

(εἴ, 31.18): ὑποθέσεως οὐα, Ατιη 21. 32 παραφαίνειν ΕΚ 29. γνωρίσουφσιν 
φοηΐ. Μδηρ, μελήσας ΑἸΤῚ, μέλλων Καὶ 



μ. 90}. 

ΠΕ ΑΒΒΑΗ͂ΛΜΟ 4Ὁ 

χαλεῖται Χαλδαϊστὶ μὲν ᾿Ισαάχ, Ἑλληνιστὶ δὲ ἀΞξταληφϑέντος τοῦ ὀνό- 
ματος γέλως“ γέλως δ᾽ οὖχ ὁ χατὰ παιδιὰν ἐγγινόμενος σώματι 

παραλαμβάνετα' τὰ νῦν, ἀλλ ἢ χατὰ διάνοιαν εὐπάδεια χαὶ χαρά. ταύτην 302 

ὁ σοφὸς ἱερουργεῖν λέγεται δεόντω: ϑεῷ διὰ συμβόλου παριστάς, ὅτι 

ὧν τὸ γαΐρειν μόνῳ ϑεῷ οἰχειότατόν ἐστιν" ἐπίλυπον μὲν γὰρ τὸ ἀνθρώπινον 

Ἰένης χαὶ περιδξές, ἢ παρόντων χαχῶν ἢ πρησδηχωμένων, ὡς ἢ ἐπὶ 

τοῖς ἐν χερσὶν ἀβουλήτοις ἀνιᾶσϑαι ἢ ἐπὶ τοῖς μέλλουσι ταραχῇ χαὶ 
Ψ 

φύβῳ χραδαίνεσϑα!" ἄλυπος δὲ χαὶ ἄφοβος χαὶ παντὸς πάϑους 

ἀμέτογης ἢ τοῦ ϑεοῦ φύσις εὐδαιμονίας χαὶ μαχαριότητος παντελοῦς 

10 μόνη μετέχουσα. τι δὴ τὴν ἀληϑῇ ταύτην ὁμολογίαν μολογηλότι 208 

τρόπῳ χρηστὸς ὧν χαὶ φιλαν)ρωπος ὁ ϑεός, φϑόνον ἐληλαχὼς ἀφ᾽ 

ἑαυτοῦ, προσηχόντως ἀντιχαρίζεται τὸ δῶρον, χαϑ᾽ ὅσον ἔχει δυνάμεως 

ἢ ληψόμενος, χαὶ μόνων οὐ ταῦτα ϑεσπίζει λέγων: τὸ μὲν τῆς χαρᾶς 304 

Ἰξνος χαὶ τὸ χαίρειν ὅτι οὐχ ἔστιν ἑτέρου πλὴν ἐμοῦ τοῦ πατρὸς τῶν 

ι ὅλων χτῆμα, σαφῶς οἶδα, χεχτημένης δ᾽ ὅμως οὐ φϑονῷῶ τοῖς ἀξίοις 

χρῆσϑαι" ἄξιος δὲ τίς ἂν εἴη, πλὴν εἴ τις ἐμοὶ χαὶ τοῖς ἐμοῖς βουλή- 

μασιν ἕποιτο; τούτῳ 1ὰρ ἥχιστα ὑὲν ἀνιᾶσθαι ἥχιστα δὲ φοβεῖσθαι 

συμβήσεται πορευομένῳ ταύτην τὴν δὸδν, ἣ παάϑεσι μὲν χαὶ χαχίαις 

ἐστὶν ἄβατος, εὐπαϑείαις ὃὲ χαὶ ἀρεταῖς ἐμπεριπατεῖται.““ μηδεὶς δ᾽ 30Ὁ 

πολαβέτω τὴν ἄχρατον χαὶ ἀυιγῆ λύπης χαρὰν ἀπ᾿ οὐρανοῦ χαταβαίνειν ςν 20 

πὶ τὴν γῆν, ἀλλὰ | χέχραται ἐξ ἀμφοῖν, περιττεύηντος τοῦ χρείττηνος" 

ὧῶ ὅν» νπερ τρόπον χαὶ τὸ φῶς ἐν οὐρανῷ μὲν ἄχρατον χαὶ ἀμιγὲς σχότους 

ἐστίν, ἐν ὃὲ τοῖς ὑπὸ σελήνην ἀέρι ζοφερῷ χεχραμένον φαίνεται, ταύτης 900 

ἕνεχα τῆς αἰτίας δοχεῖ μοι χαὶ πρότερον γελάσασα ἢ ἀρετῆς ἐπώνυμος 

Ι μὲν οπι. ΟΕΟΜᾺ μεταληφϑέντος τοῦ ὀνόματος οἵη. ΑΤΙΙ. 2 δὲ ΗΡ 
ἐγγιγνόμενος ΟΕΟΜΑ ὦ χαταλαμβάνεται (ΟΛ τανῦν (ν6} τὰ νῦν) εοὐά.: 

π 
ἦν ν εὐττάϑεια Κα, εὐστάϑεια ΒΕ ἀ συμβούλου (ἱ ὃ τὸ ρμγ.] τῷ Εὶ 
ἀνδ)ρώπινον ΒΕΙΚ : ἀνθρώπων ΟἼΜΑ, τῶν ἀνθρώπων ΕΠΡ θ ἢ μη. οὐ. σὰ 

ἴ ἐν χερσὶν οτα. ΟΡ Ροβὲ ἀβουλήτοις αὐ. χωρεῖν 8... 9 παντὸς πάϑους 

ἀμέτοχος ΒΕΚ Ανη; ἀμέτοχος παντὸς πάϑους ἰγάπρ. σοίοτί 10. μόνη οἴῃ. ΤΠ 

ΡΟ5Ὶ ὁμολογίαν δ. ἔχειν ΑΒΕ 11. 19 ἀπ᾿ αὐτοῦ ΒΕΚ 19 χαϑόσον ἑεοὐά. 13 μόνον 

οὗ ΒΕ, μονονοὺ Κ: μόνον οὐχὶ οοἴοτγὶ 10 χρῆσϑαι ὁπ. Ατίῃ 1 τοῦτον κὶ 

ἀνίεσϑαι (Ε! 18 ἢ] καὶ "αὶ χαχίαις μαλακίαις Ετ, μαλαχείαις Ὁ 

21 τὴν οὔ. ΒΟ ἀλλὰ χέκραται βοτρβ᾽: ἀλλ᾽ ἐγκέχραται ΚΙ ΠΡ, ἀλλὰ κράματος ΕΛ, 

ἀλλὰ κρέμαται ΒΕ, ἀλλ᾿ ἐχκχρέμαται Μ, χρᾶμά τι οοπὶ. Μαην. κρείττονος} χείρονος 

γοϊαὶ! Μαην. 95 ζοφερῷ οἵη. ΒΕ χεχραμμένον ΠΡ φαίνει ΟἹ“ 

24. χαὶ πρότερον γελάσασα ΒΕ : γελάσασα καὶ πρότερον ἰγδηδρ. σοίοτὶ ἡ (τῆς αἰ. Κ) 

ἀρετῆς ἐπώνυμος σοι .: ἀρετῆς ἡ ἐπώνυμος Μαμρ, ἀρετῆς} ἀρχῆς γο ἀρχούσης 

ἀρετῆς οοπὶ. δίδηρ. 
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Σάρρα πρὸς τὸν πυνθανόμενον ἀρνήσασθαι τὸν τέλωτα ((θη. 18, 15), 

χαταδείσασα αὐ ποτε ἀρα τὸ χαΐρειν οὐδενὸς ὧν γενητοῦ, μόνου δὲ 

τοῦ ϑεοῦ, σφετερίζηται" διόπερ ϑαρσύνων αὐτὴν ὁ ἱερὸς λόγος φησί" 

201 μηδὲν εὐλαβηθῇς. ὄντως ἐγέλασας χαὶ μέτεστί σὴοι χαρᾶς. οὐ γὰρ 

εἴασεν ὁ πατὴρ τῶν ἀνθρώπων τὸ τένος λύπαις χαὶ ὀδύναις χαὶ ἄχϑεσιν ὃ 

ἀνιάτοις ἐμφέρεσθϑαι, παρέμιξε ὃξ χαὶ τὴς ἀμξΞξίνονηος φύσεως, εὐδιάσαι 

χαὶ ᾿αληνιάσαι ποτὲ τὴν Ψυχὴν διχαιώσας" τὴν δὲ τῶν σοφῶν χαὶ 

τὸν πλείω χρόνον τοῦ βίου γήϑειν χαὶ εὐφραίνεσθαι τοῖς τοῦ χύσμου 

θεωρήμασιν ἐβουλήϑη. 

205 81.) Τοσαῦτα μὲν περὶ τῆς τοῦ ἀνὴρὸς εὐσεβείας, εἰ χαὶ πολλῶν τὸ 

ἄλλων ἐστὶν ἀφθονία, λελέχϑω, διερξῦν τέων δὲ χαὶ τὴν πρὸς ἀνθρώπους 
- ᾿ ,» ᾿ ᾿ ν 

: αὐτοῦ δεζιότητα᾽ τῆς Ἰὰρ αὐτῆς φύσεώς ἔστιν εὐσεβῆ, τε εἶνα: χαὶ 
᾿ 

φιλανϑῦρμωπον, χαὶ περὶ τὸν αὐτὸν ἑἕχάτερον, ὁσιότης μὲν πρὸς θεόν, 
Ἷ -ι , - 5 " Φ - , ᾿ Ὕ 

διχαιοσύνη ὧξ πρὴς ἀνθρώπους, θεωρεῖται. πάντα μὲν οὖν τὰ πεπρα- 
»» ΄ ν᾿ Ὃ ν μ - - -ν το - “ "» 

ξνα αλθον αν ξἕιὴ οἰξξζίξναι, οὐξιν ὦ Ἢ τριῶν μὰ ἄτοπο ν ἐπιανησϑῆναι. ᾿ ΓΕῚ 

, 4 "» » 5 -- ΄ “᾿ κ᾿ 

90} πολυάργυρος χαὶ πολύχρυσος ἐν τοῖς; μάλιστα ὧν χαὶ ϑρεμμαάτων πολυ- 
᾽ - [ἐ . -. - ᾽ . ΄ » 

ἴῴους ἔχων ἀγέλας χαὶ τῶν ἐγχωρίων χαὶ αὐτοχϑόνων τοῖς ἰχανὰ 

χεχτημένηις ἐν τῷ περιηυυσιάζειν ἁμιλλώμενος χαὶ πλουσιώτερος τεγονὼς 
φ΄ }} ἢ χατὰ μέτοιχηον ὑπ᾽ οὐδενὴὸς ἐμέμτθη τῶν ὑποδεξαμένων, ἀλλ ὑπὸ 

210 πάντων τῶν εἰς πεῖραν ἐλϑόντων χε δμδκὴς διξτέλεσεν. εἰ δὲ χαΐ 90 
- 

τις, οἷχ φιλεῖ πολλάχις, ἐχ θεραπόντων χαὶ τῶν συνδιατριβόντων ἅμιλλα 
΄ . ’ ᾿ “, - νι 

χαὶ ὅντα: φηρὰ πρὸς ξτξρύμς εἼξνετὴ, ταυτὴν ξἐπειρατο διαλύξιν ἡσυχῆ, 

βαρυτέρῳ ἤθει τὰ φιλόνειχα χαὶ ταραχώδη χαὶ στασιαστικὰ παάντα 

21] προβεβληυένος χαὶ τῆς ψυχῆς ἀπεληλαχώς. χαὶ θαυμαστὸν οὐδέν, εἰ 

πρὺς τοὺς ἀλλοτρίους τοιοῦτος ἦν, οἱ βαρυτέρα χαὶ δυνατωτέρα δὶ 90 

συυαφωνήσαντες ἡμύναντο ἂν ἄρχοντα χειρῶν αἀδίχων, ὁπότε χαὶ πρὸς 

ὦ χαταδύσασα Ε' ὃν Δ γεννητοῦ ΚΑῊΡ ὦ σφετερίζηται 13: σφετερίέ- 

ξεται σϑίου] αὐτοῖς φασὶ ΛΔ 4. μηδὲν] μὴ Ατὴι εὐλαβηϑεὶς Α 

ἢ τῶν ἀνθρώπων τὸ γένος ΕΚ: τὸ ἀνθρώπων γένος ὁοίον! ὠδίναις 

Ὁ. Ὁ ἄχεσιν ἀκράτοις ὁοπὶ Μαπρ, ὃ ἐμφύρεσϑαι ἐπὶ. Μαηρ, ἴ καὶ γαλη- 

νιάσαι ποτὲ ΕΚ : ποτὲ καὶ γαληνιάται [ΓΔῺ5}υ. σοιογὶ τὴν α1.] εἷς ΟΕ 

8 πλείονα ΠΡ γηϑεῖν οοηΐϊοῖο 10 εἰ οι, ἃ 11 ἄλλων οἵη. 

ἄφθονα (, ἀφϑονία οἵα. ἰπ ἰδο. Ὁ λεγέσϑψω Εὶ 12 βεβαιότητα αὐτῆς} 

αὐτοῦ Καὶ 12. τῶν αὐτῶν (ὦ ὁχ ὁ σοΥττ.) Αἴ τὸ αὐτὸ σοηΐ. Ιαησ, (δὶς ΑὙηι) ἐχί- 

τερα Ρ ἢ μαχρὰν Π' ἢινοῖν ΚΗ͂Ρ ὃ ΟΡΌΜΑ 1Ὁ πολύχρυσος καὶ πολυάρ- 

γυρος ταηβρ. ΠΡ 11 ἔγων ἀγέλας ΒΕΙΧ Ασα: ἀγέλας ἔχων ἑειοτὶ 19 ὑπ᾽ 

οὐδενὸς ΟΚῊ 3: ὑπ᾽ οἵα. σοίονὶ 20 τῶν ον, ΒΕΡῸ 29. βαρυτέρῳ] πρᾳοτέρῳ οσῃΐ. 

Μδησ. (πραύτητι τὰ βαρύτερα ΑΥΤη) πάντ᾽ ( 24 ἀποβεβλημένος (, ἀποπροβεβλημένος 

ΗΠ {πρὸ ετα8. Η 3), προαποβεβλημένος ΒΚ εἰ] ἢ ἃ 9 ἡ ἢ ὁ 26 ἀνάρχοντα ΜᾺ 
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3 " ΄ Ε] “"“ ᾿ ., ΄ ’ 

τοὺς Ἰένει μὲν οἰχείους, Ἰνώμῃ δ᾽ ἠλλητριωμένους, ἐρήμους χαὶ 'πόνηυς 
- - ΄ " ᾿ - ,΄ ΄- “ 

χαὶ πολλῷ χαταδεέστερα χεχτηυένους ἐμετοίαζεν, ἐλαττούμενος ξἐχὼν ἐν 
- 5 - ἥ“-Ρ Ἵ - ᾿ - - ΕῚ - - - 

οἷς πλεονεχτεῖν ἐδύνατο. ἦν γὰρ ἀὐελφιδηοῦς αὐτῷ, τῆς πατρίδης ὅτε μετα- 212 

νίστατο, συνεξεληλυϑώς, ἀβέβαιος, ὑπαιρίβολος, ἀντιρρέπων ὧδε χαχεῖσε, 

1Μ. τῶτξ μὲν προσσαίνων ἰ φιλιχοῖς ἀσπάσμασι, τοτὲ δὲ ἀφηνιάζων χαὶ ἀπαυ- 

Ν 
ἐγ δέν δὲλ, πᾶς “ 5 » ζἢεν χαὶ τὸ οἱχετιχὰὸν αὐτῷ δήσδοι 9): ὃ γενίζων οτὰ τὴν τῶν τούπων ἀνωμαλίαν. οϑεν χαὶ τὸ οἰχετιχὸν αὐτῷ δύσερι 212 

᾿ -.-- ᾿ "ν “- 

χαὶ ταραχῶδες ἣν σωφρονιστὴν οὐχ ἔχον χαὶ μάλιστα τὸ ποιμενιχὴὸν 

αχρὰν τοῦ δεσπότου διε ζευγμένον" ἀπελευϑθϑεριάζοντε: γοῦν ὑπ᾽ αὐθαδείας 

δὶ διεφέροντο τοῖς προξστηχύσι τῶν ἘΡΗΜΊΑΝ τοῦ σοφοῦ τὰ πολλὰ 

10 εἴχουσι διὰ τὴν τοῦ δεσπότου πραὐπαάϑειαν" ὑφ᾽ οὗ πρὺς ἀπόνοιαν ἐπιδόντες 

χαὶ αὐ πρώρε ἀναίσχυντον ὥργων, μηνιῶντες ἤδη χαὶ τὸ ἀχατάλλαχτον ἐν αὐ- 

τοῖς ζωπυροῦντες, ξως ἀπηναάγχασαν τοὺς ἀδιχυυμένους εἰς ἄμυναν ὁρμῆσαι, 

μάχης δὲ ἐμβριϑεστάτης Ἱενομένης, ἀχούσας ὃ ἀστεῖος τὴν ἀντεφύρμησιν, 314 

εἰδὼς ἐπιχυδεστέραν οὖσαν τὴν αὐτοῦ μερίδα πλήϑει τε χαὶ δυνάμει, τὴν 

16 διαφορὰν οὖχ εἴασεν ἄχρι νύκης ἐλθεῖν, ὑπὲρ τοῦ μὴ ἀνιᾶσαι τὸν ἀδελ- 

φιδηῦν ἐφ᾽ ἥττῃ τῶν ἰδίων, ἀλλ᾽ ἐν μεϑορίῳ στὰς συμβατηρίοις λόγοις τοὺς 

διαφερομένους χατήλλαξεν, οὐ πρὸς τὸ παρὸν μόνον ἀλλὰ χαὶ τὸν αέλλοντα 

χρύνον. εἰδὼς τὰρ ὅτι συνοιχηῦντες μὲν χαὶ ἐν ταὐτῷ διαιτώμενοι 31 
᾿΄ ΄ ".ϑψ. ᾿ “,.,.»᾿’ 3 πκ “κα 

Ἰνωσιμαχοῦντ ες φιλονειχήσουσι σταῦσεις αξι χαὶ πολεμοὺς χατ αὐλὼν 

30 ἐγείροντες, ἵνα μὴ τοῦτο γένοιτο, συμφέρον ὑπέλαβεν εἶναι παραιτήσασϑαι 

τὸ ὁμοδίαιτον χαὶ τὴν οὐναν διαζεῦξαι" χαὶ μεταπεμινάμενης τὸν αἀδελ- 

φιδοῦν αἵρεσιν αὐτῷ δίδωσι τῆς ἀμείνονος χώρας, ἄσμενος ὁμολογῶν 
΄-“' " “, "-»»ν»» ᾿΄'΄-ὟἜ “«Ἀ] Ἂν -" ᾿ ’ Ἄ ᾿΄ ΕἸ 

ἣν ἂν ἐπιλέξηται μερίδα λήψεσθαι" χερδανεῖν 1ὰρ χέρδος μέγιστον, τὴν 

1 ἀλλοτριουμένους Ὲ Ροδί ἐρήμους αὐά, δὲ ΠΡ(ν) ἢ πολλῶν ΚΡ 

ἐχμετοιάζειν Εὰ Ὡ, ὃ ἐν οἷς) ἐνίοις οἷς Ε΄, ἐνίοις εἰς ὁ ὦ ἠδύνατο Εὶ 

ὅτε ΕΚ τι: ὁπότε ἐοίοτγὶ 4 ἀντιρέπων Μ ὧδε ΠΕΙ͂Ν: τῇᾶε τοίου 

ὃ τοτὲ ΒΕΚ: χαὶ τοτὲ σρίοτὶ προπταίνων ΒΕ, προσήνων Δ, πρός τινων ΕΘ, προσ- 

πίπτων (ἢ ὃ ἀνομαλίαν (ἘΠῚ αι κ.) αὐτοῦ δὲ ἴ φροντιστὴν (ΕὰῸ 

5. δηῖο μαχρὰν δαἰα, καὶ ( ὑπὸ "δὰ 10 εἴκουσι] οἰκοῦσι ἃ πραύτητα 

ΒΕ (ἕοτι. τϑεῖρ) ἀφ᾽ οὗ ὁσηϊεῖο ἐπιδιδόντες (Εν) 11 ὥργουν 

μηνιόντες (ἱ 11. 12 αὐτοῖς σοὐά. 12 ἐπηνάγκασαν σοῃϊοίο ιὉ δ᾽ ΒΕΚ 

ἐμβριϑεστάτης ΒΕ: ἐμβριϑεστέρας σοἰοτ 14. ἐπιχυδευτέραν οὗταν ΕΚ Ασα: οι. 

οἵ δογαι Ἰοὺ ροβὶ δυνάμει δαιἰ, ὑπερέχουσαν οεἴεν! (ν) αὑτοῦ Η; αὐτοῦ οοἰοτὶ 

12. διαφορὰν] φϑορὰν [(ἰ ἡ οἷ, ἃ 1ῦ ἰδίων] δούλων Ατηὶ 

ἀλλ᾽ ὡς τὰ συμβατηρίοις λύγοις ΒΕΚ τι: λόγοις συμβατηρίοις σοτοτὶ 

117. 18 τὸν χρόνον τὸν μέλλοντα 1 18. διαιτῶνται κ᾿ "0 ἵν᾽ οὖν ( 

γένηται Κα 21 οἴχησιν] συνοίχησιν Ασιῃ; οἰχείωσιν ἐὐπὶ. Μδηκ. 22 χώρας) 

χαρᾶς 28 τὴν ΒΕ : οἵα. σοίογὶ 

ὥ 544. (οη. 13,0.-- 1} 
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Σὺ εἰρήνην. χαίτοι τίς ἄν ἕτερος ἀσϑενεστέρῳ παραχωρήσειεν οὗτινησοῦν 
ἰσχυρότερος ὧν; τίς δὲ νιχᾶν δυνάυενος βούλοιτ᾽ ἂν ἡττᾶσϑα', μὴ 

συγχρώμενος τῷ δύνασθαι; αὖνος ὃὲ οὗτος τὸ ἄριστον οὐχ ἐν ῥώμῃ 
Ι 

χαὶ πλεονεζίᾳ τιθέμενος ἀλλ ἐν ἀστασιάστῳ βίῳ χαὶ τό 1Ξ ἐπ᾽ αὐτὸν 

ἤχην μέρος ἡσυχάζοντι πάντων ἔδοξεν εἶναι θαυμασιώτατος. ὃ 

217 (38.). Ἐπειδὴ τοίνυν ὡς ἐπ᾿ ἀνθρώπου ἢ λέξις ἐγχωμιαστιχὴ 

λέλεχται, μηνύοντα! ὃξ χαὶ τρόπο! Ψυχῆς χατὰ τοὺς ἀπὸ τῶν ῥητῶν 

ἐπὶ τὰ νοητὰ μετιόντας, ἀρμόττον ἂν εἴη χαὶ τούτους ἀνερευνῇσαι. 

918. αὐρίοι μὲν οὖν εἰσιν ἀπὸ μυρίων ἀφορμῶν χατὰ παντοδαπὰς ἰδέας πραγ- 

μάτων συνιστάμενοι, δύο δ᾽ οἵ νυνὶ μέλλοντες ἐπιχρίνεσϑθαι τρόποι, ὧν 10 

ὃ μὲν πρεσβύτερος, ὃ δὲ νεώτερος, πρεσβύτερος μὲν ὃ τὰ πρῶτα χαὶ 

ἠγχεμηνιχὰ τῇ φύσει τιμῶν, νεώτερος δὲ ὁ τὰ ὑπήχοα χαὶ ἐν ἐτχατιαῖς 

319 ἐξεταζόμενα. πρεσβύτερα μὲν οὖν χαὶ ἡγεμονιχὰ φρόνησις χαὶ σωφροσύνη 

χαὶ διχα!ησύνη χαὶ ἀνδρείχ χαὶ πᾶν ὅ τι περὶ ἀρετὴν [ χαὶ αἱ χατ᾽ Ρ. 52». 

ἀρετὴν πράξεις" νεώτερα δὲ πλοῦτος χαὶ δόξα χαὶ ἀρχὴ χαὶ εὐγένειχ, 1 
, ΄ ““,...ῶ.7 λό. ΄. ᾿ "» ι »- «΄ - ᾿ 

οὐχ ἢ ἀληδής, αλλ''͵ ἣν οἱ πολλοὶ νομίζουσι, χαὶ ὅσα ἄλλα τὴν τρίτην 
᾿] εὐ ὦ να Χὼ τί ὦ, αν ἄον δόξειε δῶ, πω μετὰ τὰ Ψψυχιχὰ χαὶ σωματιχὰ τάξιν εἴληχεν, ἥτις εὐϑύς ἐστι καὶ 

230 τελευταία. τούτων οὖν τῶν τρόπων ἑχάτερος ἔχει χαϑάπερ τινὰς 
. 

ποίανας χαὶ ἀγέλας, ὃ μὲν τῶν ἐχτὸς ὀρεγόμενος ἄργυρον, χρυσόν, ἐσϑῇῆ- 

τας, πάντα ὅσα τοῦ πλουτεῖν ὗλαι χαὶ παρασχευαί, χαὶ πάλιν ὅπλα, μηχαν ἡ- 39 

ματα, τριήρξις, ἱππιχὴν χαὶ πεζιχὴν χαὶ ναυτιχὴν δύναμιν, τὰς πρὸς ἢγε- 

σηνίαν ἀφορμάς, ἐξ ὧν περιγίνεται τὸ βεβαίως χρατεῖν, ὃ δὲ χαλοχλγαϑίας 
᾿ ἐραστὴς τὰ χα ἐχάστην ἀρετὴν δήγματα χαὶ τὰ σοφίας αὐτῆς ϑεωρή- 

Ι ἂν οἷν. ΟΕ ἀσθενέστερος Εὶ 2 ἰσχυρότερος ὧν ΒΚ: ὧν ἰσχυρότερος οεἰοτί 

δυνάμενος βουλόμενος ΒΝ μὴ οη). Ε΄, μὴ -- δύνασθαι (3) οἵα. ΒΚ 3. δ᾽ ΒΕΚ 

ἡ τό γε ἐπ᾿ αὐτὸν ΒΕ Κ : τὸ ἐφ᾽ αὑτὸν ᾿οἰοτγὶ 4. ὃ τὸ--- μέρος ὁπι. Ατπὶ ἢ ἡσυγάζοντος 
[χε ϑαυμασιώτερος Ὁ 1 λέγεται ἴῃ ἰοχίυ, λέλεχται τηρ. Βὶ χατὰ τοὺς οἴη. Ατστῃ 

τοὺς] τὴν Καὶ ὃ χαὶ ὁπ... ΤΙ ἐρευνῆσαι ΒΕΚ 9 μὲν οὖν οἵθ. ΑτΙ 

ὑπὸ ΒΚ 10 δ᾽ οἱ νυνὶ ΕΚ Αταὶ: τοίνυν σδίογὶ ἐπιχρίνεσθαι μέλλοντες 

ἔγάηβρ. Ε 11--ΤἸῷὸ ὁ μὲν πρεσβ. --- ἐξεταζόμενα οπι. Ατῃ; 11 αἱ. μὲν ΒΕΚ: 

μέν ἐστιν ΗΠ ν), μὲν οὖν ἐστιν σοῖοτὶ 12 ἐσχάτοις Ο 10 ἐξεταζόμενα)] ταττό- 

μενα ὁοηὶ. δίαπρ. (0}}. ἃ 219 μὲν οἴη. ἡ ἡγεμονικὰ ΕΚ, ἡγεμονικώτερα σοιοτγὶ 

εἰ 
4. ἀνδρία ΒΕΓ, ἀνδρία αἱ οαη. ΟΕ ; τὰς οσοηϊ. Ναησ. 15 πρᾶξις ΟΕ νεώ- 

τερα (ΟΜΡ: νεώτερον ΕΚ, νεώτερος ΔΕῚ δόξα καὶ ἀρχὴ ΒΕΚ Απη: ἀρχὴ καὶ δύξα 

ὁδί οτὶ 10 χαὶ οὐχ Αα ἄλλα οὐ. ΒῈΚ 11 καὶ μγ.7 τὰ Εὶ ἥτις -- τελευταία (18) 

οπι. τι εὐθὺς ὑστέρα οοπϊ, Μη. 1 ποιμένας ΟΕῸΛ ἀγέλας ἀπάτας ἘῸ, 

οἰχέτας ἴῃ τὰβ. ( ΡΟβι ὁ μὲν αὐ, γὰρ ΒΕΚ ἀργύριον ΜΑῈῸ χρυσίον ἃ 

19, 20 ἄργυρον, χρυσόν, ἐσθῆτας, πάντα ΒΕΚ Αστῃ : ἄργυρον χαὶ χρυσὸν καὶ πάντα (οτι. ἐσϑῆ- 

τας) οοἰοτὶ 20 παρατγχενασταί ἡ ὅπλα) οἱ τὰ ΟΕΘΟΛ 21 χαὶ ναυτιχὴν οἴω. Καὶ 

2 τὰ ργτ. οἵη. ΒΕῈ σοφίας ΒΕΙΚ: κατὰ σοφίαν σοίοῦ! (Αι) αὐτῆς οἵη. ΑΥΩΠῚ 
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ματα. προστάται δὲ χαὶ ἐπιμεληταὶ τούτων ξχατέρων εἰσί τινες οἷα 391] 

ϑρεωμαάτων ποιμένες, τῶν μὲν ἐχτὸς οἱ φιλοχρήματοι χαὶ φιλόδοζοι χαὶ 

στρατηγιῶντες χαὶ ὅσοι τὴν ἐπὶ τοῖς πλήϑεσι δυναστείαν ἀγαπῶσι, τῶν 

δὲ περὶ ψυχὴν ὅσοι φιλύόχαλοι χαὶ φιλάρετοι, μὴ τὰ νόϑα πρὸ τῶν 

Ἰνησίων ἀλλὰ τὰ γνήσια πρὸ τῶν νόϑων ἀγαϑὰ αἱρούμενοι. γίνεται 392 

οὖν φυσιχή τις αὐτοῖς ἢ διαμάχη μηδὲν ἐγνωχόσι τῶν αὐτῶν, ἀλλ ἀπά- 

ὅουσι χαὶ διαφερομένοις ἀεὶ περὶ πράγματος συνεχτιχωτάτου τῶν ἐν βίῳ, 

τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ἢ χρίσις τῶν πρὸς ἀλήθειαν ἀγαϑῶν. ἄχρι μὲν οὖν 938 

τινος ἐπολεμεῖτο ἢ ψυχὴ χαὶ τὴν στάσιν ταύτην ἐχώρει μήπω χεχαϑαρ- 

10 μένη παντελῶς, ἀλλ᾽ ἔτι τῶν παϑῶν χαὶ νοσημάτων παρευημερούντων 

ῷι 

τοὺς ὑγιαίνοντας λόγους" ἀφ οὗ δὲ ἤρξατο δυνατωτέρα γίνεσϑαι καὶ 

ῥώμῃ χραταιοτέρᾳ τὸν ἐπιτειχισμὴὸν τῶν ἐναντίων δοξῶν χαϑαιρεῖν, 

πτερυξαμένη χαὶ φρονήματος ὑποπλησϑεῖσα τὸν τὰς ἐχτὸς ὕλας τεϑαυ- 

μαχήτα τρόπον ἐν αὑτῇ διατειχίζει χαὶ διαζεύγνυσι καὶ ὡς ἀνθρώπῳ 

κν ων διαλεγομένη φησίν: ἀμήχανον ὁμοδίαιτον εἶναί σε χαὶ ὁμύσπονδον 234 

ἐραστῇ σοφίας χαὶ ἀρετῆς, ἴϑι δὴ χαὶ μετοιχισάμενος υαχρὰν ἀπο- 

ζεύχϑητι, μηδεμίαν ἔχων χοινωνίαν, ἀλλὰ μηδὲ σχεῖν δυνάμενος" ὅσα 

τὰρ ὑπολαμβάνεις εἶναι δεξιά, ταῦτ᾽ οἴεται ἐχεῖνος εὐώνυμα, χαὶ ὅσα 

τοὐναντίον σχαιά, ταῦτα παρ᾽ ἐχείνῳ νενόμισται δεξιά, 

"0 (39.) Οὐ τοίνυν εἰρηνιχὸς καὶ φιλοδίχαιος αὐτὸ μόνον ἣν ὁ ἀστεῖος, 390 

ἀλλὰ χαὶ ἀνδρεῖος χαὶ πολεμιχός" οὐχ ἕνεχα τοῦ πολεμεῖν --- οὐ γὰρ 

δύσερις ἣν χαὶ φιλόνειχος ---, ἀλλ᾽ ὑπὲρ βεβαίου τῆς πρὸς τὸ μέλλον εἰρήνης, 

». 33 Μι ἣν οἱ ἀντίπαλοι χαϑήρουν. [ σαφεστάτη δὲ πίστις τὰ πραχϑέντα. τὴν 320 

1 προστάται δὲ χαὶ ἐπιμεληταὶ οἴη. ΒΕ ((ογ(. τος) 3. ἀγαπῶντες ΕῊ 

ὃ ἀλλλ--ενόϑων ὁπ. Εὶ 0 γοῦν ΒΕΚ αὑτοῖς οα, ΒΕ ἡ διαμάχῃ]) 

ἰδία μάχη μὴ διεγνωχόσι Η2 (Τυτη.) τὰ αὐτῶν ΗΣἹ (τὰ αὑτῶν Τυτη.) 

Ὁ, 1 ἀλλ᾽ ἀπάδουσι] ἀλλὰ σπουδάζουσι ΟΕΟῸΑ  διαφϑειρομένοις Εἰ ἀεὶ] 

αὐτοῖς ΒΕ περὶ] διὰ ΟΕᾺ 8. τοῦτο δ᾽ ἐστὶν οπι. ΕἘῸ τοῦτο---αρίσις] 

ἃ χρίσις ἐστὶν Ο ἡ οτῃ. "ὶ ἢ. σύστασιν Η͂Ρ 11 ροβὲ λόγους δαά. 

ἐταράττετο ΟΕ Α δ᾽ ΒΕΚ 12 ῥώμῃ] γνώμη ΒΕΚ χαϑαίρειν ΜΑΕῸ 

13 ὅλης κ 14. αὐτῇ οοὐι, διαζεύγυυσι ΒΕΚ: διαζευγνύει ἐοίοτὶ 

Ἴ 

12 φασίν σε) τε (ἰ 10 ἐραστῇ ΒΕῊΞ τωι: ἐραστὴν Κι, ἐραστὴν ΕΞ, ἐραστὴς 

ΕἸΟ, ἐρᾶς τῆς ΟΜΑΤΙΡ δὴ] δὲ ΕΝῚ μετοιχησάμενος Ρ 18 ὑπο- 

λαμβάνης Ὁ ταῦτ᾽ --- δεξιά (19) οι, Εὶ ταῦτα ΗΡ οἴετ᾽ Ὁ, οἴεται 

οἵα, ἴῃ δα. ἡ, ἐχεῖνος οἴεται ἰγαηβρ. Ρ 19 σχκαιά ΒΕΙΚ : ἀριστερά σοἰοτὶ 

ἐχείνων 920 αὐτῶ Π’ (Τυγη.), ἑαυτῶ ΒΕ ὁ οἱ. Εὶ 21 δοῖθ 

πολεμιχὸς αὐ, ἐνταῦϑα ἦν ΒΕ, οὗπερ ἐχρῆν ΑΥχὰ ἕνεχεν ΒΕ 22 ἣν Μαμρ: 

ὧν ἩΡ, οἴη. οθίθσγὶ 

ῬμΠΟΩ 8 οροτα το]. Υ 4 
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πρὸς ἀνατολὰς υαοἴραν τῆς οἰχουμένης τέτταρες μεγάλοι βασιλεῖς εἰλήχε- 

σαν, οἷς ὑπήχουεν ἔϑνη τὰ ἑῷα, τά τε ἐχτὸς χαὶ ἐντὸς Εὐφράτου. τὰ 

μὲν οὖν ἄλλα διέμενεν ἀστασίαστα πειϑαρχοῦντα τοῖς τῶν βασιλέων ἐπι- 

τάγμασι χαὶ τοὺς ἐτησίους δασμοὺς ἀπροφασίστως εἰσφέροντα᾽ μόνη 
΄ 

δὲ ἢ, Σοδομιτῶν χώρα, πρὶν χαταφλεχϑῆναι, παραλύειν ἤρξατο τὴν 

ἰ 

ων 

ἃ " ᾿ ν ἊΝ ᾿ Ψν"» ᾿-" Η “- ΄ μι μὲν οὐχ οὖσαν, εὔσταχυν δὲ χαὶ εὐδενδρον χαὶ χαρπῶν περίπλεων" ὃ 

γὰρ ταῖς ἄλλαις τὸ μέγεϑος, τοῦϑ᾽ ἢ ἀρετὴ Σοδόμοις παρέσχεν, ὅϑεν χαὶ 

228 πλείους ἐραστὰς ἔσχεν ἡγεμόνας τὸ χάλλος αὐτῆς καταπλαγέντας. οὗτοι 10 

τὸν ἄλλον χρόνον τοὺς ἐπιταχϑέντας φύρους ἀπεδίδοσαν τοῖς ἐχλογεῦσι 

τῶν χρημάτων, τοὺς δυνατωτέρους ὧν ἦσαν ὕπαρχοι τιμῶντες ὅμα χαὶ 
ἿΝ ΄ }] -» 4 - ᾿ Ἕ “- ΄ ᾿"ν ἠεδιότες- ἐπεὶ ὃὲ ἐχορέσϑησαν ἀγαϑῶν χαί, ὅπερ φιλεῖ, χόρος ὕβριν 

ἐγέννησε, πλέον τῆς δυνάμεως φρονήσαντες ἀπαυχενίζουσι τὸ πρῶτον, εἶθ᾽ 

οἷα χαχοὶ δοῦλοι δεσπόταις τοῖς ἑαυτῶν ἐπιτίϑενται στάσει πιστεύσαντες 1Ὁ 

229 ἢ ῥώμῃ. οἱ δὲ τῆς ἑαυτῶν εὐγενείας ὑπομνησϑέντες χαὶ φραξάμενοι 

δυνατωτέρα χειρὶ μάλα χαταφρηνητιχῶς ἥεσαν ὡς αὐτοβοεὶ περιεσόμενο! 

καὶ συμπλαχέντες τοὺς μὲν εὐθὺς εἰς φυγὴν ἀνεσχέδασαν, τοὺς δὲ ἐπι- 

στρυφάδην χτείνοντες ἡβηδὸν διαφϑείρουσιν, αἰχμαλώτων δὲ πολὺν ὄχλον 

ἀγαγόντες μετὰ τῆς ἄλλης λείας διενέμοντο᾽ προσαπαγουσι «έντοι χαὶ Ὁ 

τοῦ σοφοῦ τὸν ἀδελφιδοῦν εἰς μίαν τῆς πενταπόλεως οὐχ ἐχ πολλοῦ 

580 μετῳχηχότα. (40,.) τοῦτο μηνυϑὲν ὑπό τινος τῶν ἐχ τῆς τροπῆς 

διασωθέντων χαλεπῶς αὐτὸν ἠνίασε χαὶ οὐχέτ᾽ ἠρέμει διὰ τοῦτο συγχεχυ- 

1 ἀνατολὰς ΟΑΒΕ:: ἀνατολαῖς οοἴοτί τέσσαρες ΒΕΚ 9 τὰ ἑῶα ΒΕΚ: τά 

τε ἑῶα εοἴοτί τ᾽ Κα ἐντὸς καὶ ἐχτὸς ἰταηπδμ. ΕΘΗ 4 ἐχφέροντα Ε 

ὃ δ᾽ ΒΕΚ παραλύειν] παρέλχειν ΟΕ 8 ἔνδενδοον ἩΡ καὶ χαρπῶν 

ΘΟΕΡΕΚ πὰ: χαὶ ὁτιὴ. σϑίου περίπλεων ΟἿ : περίπλεω δσοίοτὶ Ὁ. παρέτχεν 

ΒΕ: παρεῖχεν ςεἰοτγὶ 10 ἔσχεν ΒΕΚ : εἶχεν σοίοτι ἔσγεν ἐραστὰς ἴγδπερ. Καὶ 
11 τῶν ἄλλων χρόνων ΑΒΕ 132. ὕπαρχοι τιμῶντες} ὑπερτιμῶντες ΒΕ 

12. δ᾽ ΒΕΚ 14. ἐγέννησαν ΟΕ πλέον ΒΕ: πλείω ορίονὶ 15 τοῖς 
οι. ΘΕῸ, τοῖς ἑαυτῶν οἵη. ΔΥΠῚ 1Ὁ οἱ δὲ] οἱ δ᾽ ἐναντίοι ΒῈΚ αὐτῶν 

ΟΕΡΟΜΑ 11 ἐπήεσαν Ατη αὐτοβοῖ καὶ 18 εἰς σφαγὴν Ρ 
ἐσκέδαταν Καὶ ὃ ΒΕΚ 19. χτείνοντες ΒΕ : χτείναντες σοἰοτὶ αἰγμαλώτων 

ΒΕΚ: αἰχμάλωτον οθίοτ 20 ἀγαγόντες ΕΚ; ἀναγαγόντες οοἰοτγὶ ; ἀπαγαγόντες ἐοῃὶ. 

Μδηρ. διανέμονται ἡ, ὃι᾽ ἧς ἐνέμοντο δὲῈ προσάγουσι ΒΕ 21 τὸν ἀδελφιδοῦν 

τοῦ σοφοῦ ἔγδῆβρ. ΒΕῈΚ τῆς πόλεως 22) τῶν ὁπ). ΔΤ τῆς ο. ΟΕ 

ῥοπῆς ἃ 23 διασωϑέντος ΟΜ Α Ατηι, διασωϑένξος Π οὐχέτι ΠΡ οὐκ ἔνη- 

ρέμει Οἷα, οὐχ ἠρέμει Εὶ διὰ τοῦτο οἷαι. ΔΤ “Ὁ. 1,1} συγκεχυμένως Λ 

1 844. (θη, σῶμ. 14 
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μένος χαὶ ζῶντα πενϑῶν τὸ ἀργαλεώτερον ἢ εἰ τεϑνεῶτα ἐπύϑετο" 

τέλος μὲν γάρ, ὡς αὐτό που δηλοῖ τοὔνομα, τῶν χατὰ τὸν βίον ἁπάντων 

χαὶ μάλιστα χαχῶν ἤδει τὴν τελευτήν, μυρία ὃὲ τῶν ἀβουλήτων ἐφε- 

δρεύοντα τοῖς ζῶσι. διώχειν δ᾽ εὐτρεπιζόμενος ἐπὶ τῷ ῥύσασθαι τὸν 233] 

ὃ ἀδελφιδοῦν ἠπόρει συμμάχων, ἅτε ξένος ὧν χαὶ μέτοιχος χαὶ μηδενὸς 

τολμῶντος ἀμάχοις δυνάμεσι τοσούτων βασιλέων χαὶ ἄρτι νενιχηχότων 

ἐναντιοῦσϑαι. χαινοτάτην δ᾽ ἐξεῦρε συμμαχίαν --- πόρος γὰρ ἐν ἀπόροις, 333 

ὅταν διχαίων χαὶ φιλανθρώπων ἔργων ἐφιῆταί τις, εὑρίσχεται ---" 

συναγαγὼν γὰρ τοὺς οἰκέτας χαὶ τοῖς ἀργυρωνήτοις προστάξας οἴχοι 

10 χαταμένειν --- ἔδεισε γὰρ ἐξ αὐτῶν αὐτομολίαν --- τοὺς οἰχότριβας χατα- 

λέγει χαὶ διανείμας εἰς ἐχατονταρχίας τρισὶν ἐπήει τάξεσιν, οὐ ταύταις 

πεποιϑώς --- πολλοστὴ γὰρ ἣν μοῖρα τῶν παρὰ τοῖς βασιλεῦσιν ---, ἀλλὰ 

Ρ.34:1Ν. τῷ ὑπερμάχῳ καὶ προαγωνιστῇ τοῦ [ διχαίου ϑεῷ. συντείνων οὖν 338 

ἔσπευδε μηδὲν τάχους ἀνιείς, ἕως χαιροφυλαχήσας νυχτὸς ἐπιπίπτει 

ιὸ τοῖς πολεμίοις δεδειπνοποιημένηις ἤδη χαὶ πρὸς ὕπνον μέλλουσι τρέπεσϑαι" 

χαὶ τοὺς μὲν ἐν εὐναῖς ἱέρευε, τοὺς δ᾽ ἀντιταχϑέντας ἄρδην ἀνύρει, 

πάντων δ᾽ ἐρρωμένως ἐπεχράτει τῷ ϑαρραλέῳ τῆς ψυχῆς μᾶλλον ἢ 

ταῖς παρασχευαῖς. χαὶ οὐ πρότερον ἀνῆχεν, ἕως τὴν μὲν ἀντίπαλον 984 

στρατιὰν βασιλεῦσιν αὐτοῖς ἡβηδὸν ἀνελὼν πρὸ τοῦ στρατοπέδου χατε- 

Ρ στόρεσξε, τὸν ὃὲ ἀδελφιδοῦν ἀνήγαγε μετὰ λαμπρᾶς καὶ ἐπιφανεστάτης 

γίχης ἅπασαν τὴν ἵππον χαὶ τὴν τῶν ἄλλων πληϑὺν ὑποζυγίων χαὶ 

λείαν ἀφϑονωτάτην προσπαραλαβών. ὃν θεασάμενος ὁ μέγας ἱερεὺς τοῦ 38 

1 τὸ] τὸν Ρ; τὸ οὔ. Ατπι ἀργαλεώτατον ΒΕΚΗΡ εἰ οἴῃ, ἃ 4 τῷ 
ΟΚΉΡ: τὸ φοίθεὶ ὃ Ρύβὲ ἡπόρει διά. τε ΒΕΚ ἴ ἐν ἀπόροις ΒΕΚ Ατα: 

καὶ ἐν ἀπόροις σοἴοτὶ 8 ἐφίεται ΕΘΗΡ, ἜΡΙΝ Κι, ἐφίηται σοίοτὶ 9 ξυναγα- 

γὼν Καὶ 11 διανείμας ἑκατοντάρχας (ὁπ). εἰς) Ρ τρισὶν ἐπιτάξεσιν ΒΕ 12 τῶν 

διχαίων Ατιῃ 14. ἐπέσπευδε ΜᾺ τάχος α κχαιροφυλαχήσεως (8,6) Καὶ 

1Ὁ δεδειπνοποιημένοις ΒΕ: δεδειπνημένοις σοίοτὶ μέλλουσι τρέπεσϑαι) τετραμμένοις 

Ατ 16. ἱερεύεται ΒΕΚ ι1 τῷ οτι. ἃ 19 πρὸ οι. Μ 20 δ᾽ ΒΕ 

ἀνήγαγε ΒΕΚ τι: ἀνῆγε σοἰθγὶ 21 ἵππων Καὶ, ἱππιχὴν ΒΕ 22 παραλαβών ΗΡ 

ἱερεὺς ΒΕΚ Ατην: ἀρχιερεὺς σοίἴοτὶ 

18 344. ε΄ οβερὴ. Απὶ, 1μὰ. 1 170 Αβράμῳ δὲ ἀχούσαντι τὴν συμφορὰν αὐτῶν φόβος τε 

ἅμα περὶ Λώτου τοῦ συγγενοῦς εἰσῆλθε χαὶ οἴχτος περὶ τῶν Σοδομιτῶν φίλων ὄντων χαὶ 

γειτνιώντων. (1717) χαὶ βοηϑεῖν αὐτοῖς δοχιμάσας οὐκ ἀνέμεινεν, ἀλλ᾽ ἐπειχϑεὶς χαὶ κατὰ 

πέμπτην ἐπιπεσὼν νὗχτα... χαὶ φϑάσας, πρὶν ἐν ὅπλοις γενέσϑαι, τοὺς μὲν ἐν ταῖς χοίταις 

ὄντας ἀπέχτεινε μηδ᾽ ἐπίνοιαν τῆς συμφορᾶς ἔχοντας, οἱ δὲ μήπω πρὸς ὕπνον τετραμμένοι 

μάχεσθαι δ᾽ ὑπὸ μέϑης ἀδύνατοι ἔφυγον. Ἄβραμος δὲ διώχων εἵπετο... ἐπιδείξας ὅτι τὸ 
νιχᾶν οὐχ ἐν τῷ πλήϑει χαὶ τῇ πολυχειρίᾳ κεῖσϑαι συμβέβηκεν, ἀλλὰ προϑυμία τῶν μαχο- 
μένων χαὶ τὸ γενναῖον χρατεῖ παντὸς ἀριϑμοῦ... 

ἀν" 
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αεγίστου ϑεοῦ ἐπανώντα χαὶ τροπαιοφοροῦντα σᾷῷον μετὰ σῴώου φ ον μ ! 
᾽ 

Ξ 
ὌΝἮῃἩ ως ,ὧὦν ᾿ - , ᾿] ᾿ 4 

ἰδίας δυνάμεως --- οὐδένα γὰρ τῶν συνόντων ἀπέβαλε ---, χαταπλαγεὶς 
᾿ ᾿ - »"» ,“, νν 4 ΄ 5 "» "“, ᾿ 

τὸ μέγεθος τῆς πράξεως: χαὶ ὅπερ εἰχὴὺς ἐννηηθϑείς. ὡς οὐχ ἄνευ ϑείας Π [ ᾽ 
"δ᾽ [4 ἐπιφροσύνης χαὶ συμμαχίας χατωρϑώϑη, τὰς χεῖρας ἀνατείνας εἰς τὸν 

οὐρανὸν εὐχαῖς αὐτὸν γεραίρει χαὶ ἐπινίχια ἔϑυε χαὶ πάντας τοὺς συναρα- 

μένους τῷ ἀγῶν! λαμπρῶς εἱστία, εγζηϑὼς χαὶ συνηδόμενος ὡς ἐπ᾽ 

οἰχείῳ χατορϑώματι" χαὶ ἦν τῷ ὄντι οἰχεῖον αὐτῷ" ,,χοινὰ“ γὰρ χατὰ 

τὴν παροιμίαν ,τὰ φίλων“, πολὺ ὃὲ πλέον τὰ τῶν ἀγαϑῶν, οἷς ἕν τέλος 

εὐαρεστεῖν ϑεῷ. 

(41.) Ταῦτα μὲν οὖν αἱ ῥηταὶ γραφαὶ περιέχουσιν. ἀσώματα δὲ 10 

ὅσοι χαὶ γυμνὰ ϑεωρεῖν τὰ πράγματα δύνανται, οἱ ψυχῇ μᾶλλον ἢ 

σώματι ζῶντες, φήσουσι τῶν ἐννέα βασιλέων τοὺς μὲν τέτταρας εἶναι 

τὰς ἐν ἡμῖν τῶν τεττάρων παϑῶν δυνάμεις, ἡδονῆς, ἐπιθυμίας, φόβου, 

λύπης, τοὺς δὲ πέντε τὰς ἰσαρίθμους αἰσϑήσεις, ὅρασιν, ἀχοήν, τεῦσιν, 

ὄσφρησιν, ἅφήν. τρόπον 7άρ τινα βασιλεύουσι χαὶ ἄρχουσιν ἡμῶν ι΄ὖ 

ἀνημμέναι τὸ χράτος, ἀλλ᾽ οὖχ ὁμοίως: ὑπήχοοι γὰρ αἱ πέντε τῶν 

τεττάρων εἰσὶ χαὶ φύρους αὐταῖς χαὶ δασμοὺς ἀναγχαίους φέρουσιν ὑπὸ 

φύσεως ὁρισϑέντας. ἐξ ὧν γὰρ ἄν ἴδωμεν ἢ ἀχούσωμεν ἣ ὑσφρανθϑῶμεν 

ἢ Ἰευσώμεϑα ἢ ἁψώμεϑα, λῦπαι χαὶ ἡδοναὶ χαὶ φόβοι χαὶ ἐπιϑυμίαι 

συνίστανται, μηδενὸς τῶν παϑῶν χαϑ᾽ αὑτὸ σϑένοντος, εἰ μὴ ἐχορηγεῖτο 20 

ταῖς διὰ τῶν αἰσϑήσεων παρασχευαῖς. αὗται γὰρ ἐχείνων δυνάμεις 

εἰσίν, ἢ διὰ χρωμάτων χαὶ σχημάτων ἢ διὰ φωνῆς τῆς ἐν τῷ λέγειν 

ἢ ἀχούειν ἢ διὰ γυλῶν ἢ δ ἀτμῶν ἢ τῶν ἐν ἁπτοῖς, ἃ μαλαχὰ χαὶ 

σχληρὰ ἢ τραχέα ] χαὶ λεῖα ἢ ϑερμὰ χαὶ ψυχρά" ταῦτα γὰρ πάντα μ. 90 ΝΜ. 

1 σιύου] σώας 4 κατορϑώϑη ΕῊΠ!, κχατορϑωϑείη ΒΕῈΚ τὸν ΕΚ: 
οἵ. σοί οτι ἢ ἐπινίχια ΒΕΚ: τὰ ἐπινίχεα σοίου ὕ εἱστία] εἴη Εὶ 

συνηδόμενος} γηϑόμενος Εὶ ὡς οἵη. ἐπὶ Καὶ, ἐπὶ τῶ "ὶ τ οἴχειο- 
τάτω ΒΠΚ δυΐίθ χοινὰ δὐά, μοβίοη εἰ Β δ. τὰ μεν. ον. ΕἸῊΡ 

τῶν φίλων ΛΕῊΡ δὲ οὐ. ΒΕῈΚ πλέονα (᾿, πλείονα ΕΠ ἕν τέλος 

Μαηρ.: ἐντελὲς οοι4., ἐπιμελὲς Ατηι 10 δ᾽ ΒΕΚ 11 ϑεωρεῖν τὰ πράγματα 

ΒΕΚ: τὰ πράγματα ϑεωρεῖν ἴγταηδῃ, τϑίοτί οἱ οἵα. ἁτῃ 12 σώματι 

ζῶντες) ὄμμασιν ὁρῶντες ἐοηϊ, δίδηρ,. τοὺς μὲν οιη. ΕΚ τέσσαρας ΑΚ ΘῊΡ 

18 τεσσάρων Ο, τεττάρων οἵη, ΠῈΚ 14. τοὺς} τὰς ΒΕΚ 14. 15 γεῦσιν, 
ὄσφρησιν ΒΒΕΚ Ασα: ὄσφρησιν, γεῦσιν σοίοτί 1 ἀφήν ΒΕΚ : χαὶ ἁφήν σείοτὶ 

ἡμῖν ΒΕ 11 τεσσάρων ΒΕΚ αὐταὶς) αὖϑις ΟἽ ἀναγκαίους ΜΛῈΕ 

Αὐτὰ: ἀναγκαίως ΟΘΉῊΡ, οὐ. ΒΕΚ 18 ὁρισϑέντας οιη. ΒΕΚ 19 ἡ ἁψώμεϑα 
ἣ γευσώμεϑα ἔγάμβρ. Η 90. συγγίνονται Καὶ 3] δι᾽ αὐτῶν ἘΣ χυλῶν 

χυμῶν Μϑβην, δι᾿ ἀτμῶν ΒΕΚ Δτμ: δι᾽ οἴη. οοίογὶ ἢ τῶν ΒΕΚ: ἢ οαι. σοίοτὶ 

τῶν οὔ. Εὶ τῶν ἐν ἁπτοῖς οἴη. ΑΥΙῚ ἁπλοῖς ΒΕῈΚ ἃ) διὰ Αται 

24 λεῖα ἢ] ἀειδῃ ΒΕ ταῦτα γὰρ πάντα ΒΕΙζ: πάντα γὰρ ταῦτα ἰγαηβρ. σοϊοτὶ 
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διὰ τῶν αἰσϑήσεων ξχάστῳ τῶν παϑῶν χορηγεῖται. χαὶ μέχρι μὲν οἱ 240 

λεχϑέντες ἀποδίδονται φόροι, μένει τοῖς βασιλεῦσιν ἢ ὁμαιχμία, ὅταν 

δὲ μηχέϑ' ὁμοίως συντελῶνται, στάσεις εὐθὺς χαὶ πόλεμοι συνίστανται" 

τοῦτο δὲ συμβαίνειν ἔοιχεν, ὅταν ἀφιχνῆται τὸ ἐπώδυνον τῆρας, ἐν ᾧ 
» 

ὃ τῶν μὲν παϑῶν ἀσϑενέστερον οὐδὲν γίνεται, τάχα δὲ χαὶ τῆς παλαιᾶς - 

“- 

ἢυνάμεως χραταιότερον, ἀμυδραὶ δὲ ὄψεις χαὶ ὦτα δυσήχοα χαὶ ἔχάστη 

τῶν ἄλλων αἰσϑήσεων ἀμβλυτέρα, μηχέϑ᾽ ὁμοίως ἕχαστα ἀχριβοῦν χαὶ 

διχάζειν δυναμένη μηδ᾽ ἴσα τῷ πλήϑει ὑποτελεῖν. εἰχύτως οὖν ἐξα- 

σϑενήσασαι πάντα τρόπον χαὶ χλιϑεῖσαι δ αὐτῶν ὑπὸ τῶν ἀντιπάλων 

10 παϑῶν ῥαδίως ἀνατρέπονται. φυσιχώτατα δὲ ἐχεῖνο εἴρηται, ὅτι τῶν 24] 

πέντε βασιλέων δύο μὲν εἰς φρέατα ἐμπίπτουσι, τρεῖς δὲ πρὸς φυγὴν 

ὥρμησαν ((ἰθη. 14, 10): ἁφὴ μὲν γὰρ χαὶ γεῦσις ἄχρι τῶν τοῦ σώ- 

ματὸς βαϑυτάτων ἀφιχνοῦνται σπλάγχνοις παραπέμπουσαι τὰ οἰχεῖα πρὸς 

διοίχησιν, ὀφθαλμοὶ δὲ χαὶ ὦτα καὶ ὄσφρησις ἔξω τὰ πολλὰ βαίνουσαι 

ὅ ἀποδιῶράσχουσι τὴν δουλείαν τοῦ σώματος. οἷς ἅπασιν ἐφεδρεύων ὃ 249 ΠΣ ων 

ἀστεῖος, ἐπειδὴ χατεϊὸς τὰ σύμμαχα χαὶ φίλα πρὸ μιχροῦ νοσοῦντα χαὶ 

πόλεμον ἀντ᾽ εἰρήνης ταῖς ἐννέα βασιλείαις 1ενόμενον, πρὸς τὰς πέντε 

τῶν τεττάρων περὶ χράτους; ἀρχῆς ἀμυλωμένων, ἐξαπιναίως χαιροφυλα- 

χήσας ἐπιτίθεται, φιλοτιυούμενος δημοηχρατίαν, τὴν ἀρίστην τῶν πολιτειῶν, 

90 ἀντὶ τυραννίδων χαὶ δυναστειῶν ἐν τῇ Ψυχῇ χαταστήσασί)αι χαὶ τὸ 

ἔννομον χαὶ τὸ δίχαιον ἀντὶ παρανομίας χαὶ ἀδιχίας, αἱ τέως ἐπεχράτουν. 

ἔστι δ᾽ οὐ πλάσμα αὖϑο» τὸ λεχϑέν, ἀλλὰ πρᾶγμα τῶν ἀψευδεστάτων 2.43 

ἐν ἡμῖν αὐτοῖς ϑεωρούμενον" πολλάχις μὲν γὰρ ὁμόνοιαν τὴν πρὸς τὰ 

Ὁ πόροι "Ὸ ἢ συντελοῦνται ΠΡ; ἴσα τελῶνται οοηϊ. Μδηρ. 4 αἀφίχηται ΒΕ 

γέρας ΠΡ 6 δὲ ΒΕΚ: δέ τε ΠΡἔΞ (Δαηρ.), τε σοί οτὶ ἡ ἀμβλυωτέρα ΜΛ6 

ἔχαστα ἀκριβοῦν ΒΕ . ἀχριβοῦν ἔχαστα εείοτὶ ἰ. ὃ χαὶ δικάζειν οἴη. Δτιῃ 

8 διχάζειν ΒΕΚΡ πὰρ ΠῚ: εἰκάζειν οοίογὶ μηδ᾽ ἴσα] μηδ᾽ εἰς ἃ Οὔ, μηδεὶς ἃ Εὶ 

τῷ πλήϑει) αὐτῶ πλήϑη ΑΔ: τῷ πάϑει τὸ} τοῖς πάϑεσι ὁοπὶ. Μίδην. ὑποτελεῖν} ὑπε- 
τίϑετο ΟΕΘᾺΛ 3, 9. συνεξασϑενήσασαι ΒΕ τί, συνεξασθενήσασα Καὶ 9. χλιϑεῖνα 

Κ, χλεισϑεῖσαι ΕΛ αὑτῶν ΠΗ; αὐτῶν οοίονὶ ὑπὸ ΒΕ Ατιὰ: χαὶ ὑπὸ σοίογί 

10 ἀνατρέπονται ῥαδίως ἰγτάπδρ. (ἡ, ῥαδίως ὁπ. ΑΤΩι φυσιχώταται ΒΕ (βε4 τ 

ογᾷ5. Β) τῶν -- τρεῖς (11) οτῃ. ΒΕ 11 φρέατα ΚΗΡ; τὰ φρέατα οείοτγὶ 

δὲ] δὴ ΒΝ 15 παρεμπεσοῦσαι (Ὑ 14. βαίνουσιν ΗΡ, μένουσαι Εὶ 

15 ροβὶ ἀποδιδράσχουσι αὐ. δὲ ΠΡ 10 τὸν σύμμαχον καὶ φίλον Ρ νοσοῦντα] 

οὐχ ὁμονοοῦντα οοηϊ. ἈΙδμι, 11 ἀντ᾽ ΒΕΚ: ἀντὶ σοιοτὶ 18 τεσσάρων ΒΕΚ 
19. φιλοτιμούμενος οἴη, Εὶ τὴν---οδυναστειῶν (30) οἴα. ΒΕ 20 ἐν τῇ ψυχῇ 
μοβί φιλοτιλούμενος (19) ἰγάηβῃ. Καὶ χαταστήσασθαι ροβὶ πολιτειῶν (19) ἰγδ8ρ. Καὶ 

31 εὔνομον ΒΕ καὶ ρτ, οἷἢ, (ἃ τὸ οἵἷὴ. ΒΚ αἱ τέως ἐπεχράτουν] 

ὡς ἐπιχρατοῦν Ὁ, ἐπιχρατοῦν Ὁ 29. πραγμάτων ἀψευδέστατον ΒῈ ΑΥπη 
28 τὴν οι. ΟΛ 
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πάϑη διατηροῦσιν αἱ αἰσθήσεις χορηγοῦσαι τὰ αἰσϑητὰ αὐτοῖς, πολλάχις 

δὲ χαὶ στασιάζουσι μηχέτ᾽ ἀξιοῦσαι τὰ ἴσα τελεῖν ἢ μὴ δυνάμενα! διὰ 

τὴ παρεῖναι τὸν σωφρονιστὴν λύγον᾽ ὃς ἐπειδὰν ἀναλάβῃ τὴν αὐτοῦ 

παντευχίαν, τὰς ἀρετὰς χαὶ τὰ τούτων δόγματα χαὶ ϑεωρήματα, δύναμιν 

ἀνανταγώνιστον, ἐρρωμενέστατα χρατεῖ" φϑαρτὰ γὰρ ἀφθάρτῳ συνοιχεῖν ὁ 

244 οὐ ϑέμις. αἵ μὲν οὖν ἐννέα δυναύτεῖαι τεττάρων παϑῶν χαὶ πέντε 

αἰσϑήσεων φϑαρταί τε χαὶ φθορᾶς αἴτιαι, ὁ δ᾽ δρμητηρίῳ χρώμενος 

ταῖς ἀρεταῖς λόγος ἱερὸς χαὶ ϑεῖος ὄντως, ἐν ἀριϑμῷ ταττόμενος δεχαδι 

τῇ παντελεία, πρὸς ἅμιλλαν ἐλθών, ἐρρωμενεστέρα δυνάμει τῇ χατὰ ϑεὸν 

χρώμενος ἀνὰ χράτος νιχᾷ τὰς εἰρημένας δυναστείας. 10 

240 (42.}} Νρόνῳ δ' ὕστερον αὐτῷ τελευτᾷ ἢ γυνὴ ϑυμηρεστάτη χαὶ ρ.36 Ὁ. 

τὰ πάντα ἀρίστη, μυρία δείγματα τῆς φιλανδρίας ἐνεγχαμένη, τὴν σὺν 

αὐτῷ τῶν συγγενῶν ἀπόλειψιν, τὴν ἐχ τῆς οἰχείας ἀνενδοίαστον ὠετά- 
, στασιν, τὰς ἐπὶ τῆς ἀλλοδαπῆς συνεχεῖς χαὶ ἐπαλλήλους πλάνας, τὰς 

240 χατὰ λιμὸν ἐνδείας, τὰς ἐν πολέμοις συστρατείας. ἀεὶ γὰρ χαὶ πανταχοῦ 16 

παρῆν οὐδένα τόπον ἢ χαιρὸν ἀπολείπουσα, χοινωνὸς ὄντως βίου χαὶ 

τῶν χατὰ τὸν βίων πραγμάτων, ἐξ ἴσου διχαιοῦσα μετέχειν ἀγαϑῶν 

ὁμοῦ χαὶ χαχῶν" οὐ γὰρ ὥσπερ ἔνιαι τὰς μὲν χαχοπραγίας ἀπεδίδρασχε, 

ταῖς δ᾽ εὐτυχίαις ἐφήδρευεν, ἀλλὰ τὸν ἐν ἀμφοτέραις χλῆρον ὡς ἐπι- 

βάλλοντα χαὶ ἁρμόττοντα Ἰαμετῇ μετὰ προϑυμύς πάσης ἀνεδέχετο. 20 

941 (43.) πολλὰ δὲ ἔχων ἐγχώμια τῆς ἀνθρώπου διεξιέναι, ἑνὸς ὑπομνησθήσο- 

μαι, ὃ γενήσεται χαὶ τῶν ἄλλων σαφεστάτη πίστις. ἄγονος γὰρ οὖσα 

2 μηχέτ᾽ Κι; μηχέτι δοίοτὶ μὴ καταξιοῦσαι ΒΕ τὰ ἴσα οπν. ΒΕΚ 
τελεῖα ( ὦ σοφιστὴν ἧς οὐ, ΒΕ αὑτοῦ ΗΞ: ο, ΡΒ, αὐτοῦ 

σοίοτὶ 4 δηῖο τὰς αὐ, χαὶ ΟΕΟΝ χαὶ τὰ οὐ. ΟΕῸ ὃ ἀνταγώνιστον 

ὃ τεσσάρων ΒΕΚ ἴ φϑορᾶς ΒΕ: διαφϑορᾶς σοίοτεὶ αἰτίαι ἢ 8 ἱερὸς 

λόγος ἰτᾶηβρ. ΗΡ ἁτίῃ 9. ἐρρωμενέστατα (ΕΤ 11 δὲ ΒΕΚ αὐτῷ οπι. 

ΒΕ, τελευτᾷ αὐτοῦ Καὶ Ατ 19 τὰ πάντα ΒΕ: πάντα οοίοτὶ φιλαν- 

δρείας ΗΡ 18. αὐτῷ] ἀνδρὶ Ατιι ἀπόληψιν Α οἰχείας Ο: οἰχίας σφιετὶ 

10, 14. μετανάστασιν σοπὶ, δίαπρ, 14. πλάνους ἢ 15 ἐν ἐνδεία ΒΕ τὰς-- 

συστρατείας ὁπν. Ατιη πολέμω Καὶ συστρατιάς ΒΙΦ, στρατείας "Ὁ πανταχῇ 

16 χαιρὸν ΟΒΒΕ Αττὴ: κλῆρον σοίοτίὶ (ν) ἀπολείπουσα ΟΒΕΚ: ἀπολιποῦσα σοϊογὶ 
ἃπῖς βίου αἰ, χαὶ ΒΕΚ 18 χαὶ υ,. ἢ ὡς ΒΕ τὰς-- ἀπεδίδρασχι 

οι. ΟΕ 19 δ᾽ οὐ. ΕΟ εὐωχίαις ΒΙκ ἐφίδρυεν ΒΕ, εὐήδρευεν 
τὸν] τῶν ἡ ἀμφοτέροις ΒΕΙΚ 90 τῆς πάσης ΒΕ 21 δ᾽ Καὶ 
91. 3232) ὑπομνησϑήσομαι ΒΕΚ: ἐπιμνησθήσομαι σοίοτί 22 χαὶ ΒΕῈ Ατίὴ: οὁπι. 

οοίοτὶ ; 

20 844. θη. οἂρ. 10 



ΠΕ ΑΒΕΒΑΗ͂ΛΜΟ δ 

χαὶ στεῖρα, δείσασα μὴ χατὰ τὸ παντελὲς ἔρημος γενεᾶς ὃ ϑεοφιλὴς οἶχος 

ἀπολειφϑῇ, προσελθοῦσα τῷ ἀνδρί φησι τάδε" , πολὺν μὲν ἤδη χρύνον 348 

συμβιοῦμεν ἀλλήλοις εὐαρεστοῦντες, οὗ δὲ χάριν χαὶ αὐτοὶ συνεληλύϑαμεν 

χαὶ ἢ φύσις τὴν ἀνδρὸς χαὶ γυναιχὸς ἡρμόσατο χοινωνίαν, τέχνων Ἰένεσις 

ῶν οὐχ ἔστιν, ἀλλ'͵αὐδ᾽ εἰσαῦϑις ἐξ ἐμοῦ γε ὑπερήλιχος ἤδη γεγονυίας 
ἐλπίζεται. μὴ δὴ παραπόλαυε τῆς ἐμῆς αἀγονίας μηδ᾽ ἕνεχα τῆς πρὸς 249 
“͵ 

ἐμὲ εὐνοίας αὐτὸς δυνάμενος εἶνα! πατὴρ χεχώλυσο: ζηλοτυπία γὰρ 
οὐχ ἂν γένοιτό μοι πρὸς ἑτέραν, ἣν οὐ δι᾽ ἐπιϑυινίαν ἄλογον ἄξῃ, νόμον 

δὲ φύσεως ἐχπιωπλὰς ἀναγχαῖον. οὗ χάριν οὐχ ὑπερϑήσομα!: νυμφοστο- 280 
» ’ , " ΄ , "ἢ ᾿ “ - Ψ , ᾿, 10 λεῖν ὡς τὸ ἐνδέον ἐμοὶ μέλλουσαν ἐχπληροῦν. χαὶ εἴ 1: ἀπαντήσειαν 

αἱ περὶ σπορᾶς τέχνων εὐχαί, σὰ μὲν ἔσται τὰ γεννώμενα γνήσια, ϑέσει 

δὲ πάντως ἐυα, πρὸς δὲ τὸ ἀνύποπτον τῆς ζηλοτυπίας ἐμήν, εἰ βούλει, 35] 

ϑεράπαιναν ἀγαγοῦ, τὸ μὲν σῶμα δούλην, ἐλευϑέραν δὲ χαὶ εὐγενῆ τὴν 

διάνοιαν, ἧς ἐχ πολλῶν χρόνων πεῖραν ἔλαβον χαὶ βάσανον, ἀφ᾽ ἧς 
[4 ΄ ᾿ - ᾿ » [2 » ᾽ ΄ ᾿ ι5 ἡμέρας τὸ πρῶτον εἰς τὴν ἐμὴν οἰχίαν ἤχϑη, γένος μὲν Αἰγυπτίαν, τὴν 
“Δ ᾿ “᾿ ΄ Ψ " σ΄͵» "» , ι ».»Νν “Ὁ 

δὲ προαίρεσιν Ἑβραίαν. ἔστι μὲν ἡμῖν οὐσία πολλὴ χαὶ ἄφθονος πλοῦτος, 252) 

οὐχ ὡς μετοίχοις ---- ἤδη γὰρ τῶν αὐτοχϑόνων τοὺς ἐν εὐτυχίαις λαμ- 
- ΄ ω , κ] ΥΞ ᾿ "». Κ᾿  Ὶ “» 

πραῖς ὑπερβάλλομεν ---, χληρονύμος δ᾽ οὐδεὶς ἀποδέδειχται χαὶ διάδοχος, 
’ Ϊ᾿ »- ᾽ “Ἅ - "» «- ᾿ -- (ὡ “» 

χαΐτοι γε εἶνα! δυνάμενος, ἂν ταῖς ἐμαῖς παραινέσεσι πεισθϑῇς. “ὃ δὲ 2638 

0 ϑαυμάσας τῆς γυναιχὸς ἔτι μᾶλλον τὴν ἀεὶ χαινουμένην φιλανδρίαν χαὶ 

νεάζηυσαν χαὶ τὸ περὶ τοῦ μέλλοντος ἐξεταστιχὴὸν χαὶ προμηϑὲς ἄγεται 
" Ρ.31.Μ. τὴν ὑπ᾽ αὐτῆς δοχιμασϑεῖσαν ἄχρι τοῦ παιδοποιήσασθαι, [ ὡς δ᾽ οἱ 

σαφέστατα διηγούμενοί φασιν, ἄχρι τοῦ μόνον ἐγχύμονα γενέσϑαι" Ὑγενο- 

μένης ὃ᾽ οὐχ εἰς μαχράν, ἀποσχέσϑαι ὃυζ τε ουσιχὴν ἐγχράτειαν χαὶ 

35 τὴν τιμήν, ἣν ἀπένεμε τῇ Ἰαμετῇ. γίνεται μὲν οὖν υἱὸς ἐχκ τῆς 354 

3. ἀπολειφϑείη Καὶ ἤδη οπι, Καὶ ὃ ἀλλήλοις (ἀλλήλους ΒΕ) εὐαρεστοῦντες 
ΒΕΚ: εὑαρεστοῦντες ἀλλήλοις ὁδίον! 4 τὴν ὁχ τῆς σοτγ ( ὃ οὐδ᾽ ΒΕΚ: 

οὐδὲ ΘΘΙΟΓΙ γε ον. ἡ Ροβί γε δὰ. χαὶ ἃ ὃ παραπόλαβε Ρ 
ὃ ἀξῃ} ἔξη ΕἹ, ἕξεις ΕΞ, ἤξη ( νόμου ΕἸΌ 9 ἐχκπιμπλὰς ΟΕΝ, ἐχπιπλὰς 

α; ἐμπιπλὰς οσοίἴοτὶ 10. ἐν ἐμοὶ Σ Ατ ἀπαντηϑεῖεν ΒΕ 11 γενό- 
μενα ΒΕΚ 12 τὸ οὐ. ΒΕῈΚ βούλη 13 ἀγαγοῦ ΒΕ: ἀγάγου οσοἰοτὶ 

14. ἐχ πολλῶν χρόνων ΕΚ Ατιπ: πολλῷ χρόνω σοίετὶ Ιι ἤχϑη ΒΕΚ: εἰσήχϑη 
ὁθίρεὶ γένος ΒΕΕ; γένει ἐοἰθεὶ ι1 γὰρ ΒΚ: ροβὶ γὰρ ἀθὰ, χαὶ ἐείοτίὶ 

18 δ᾽ ΟΒΕΚ:; δὲ εεἴοτὶ 13. 1χεἐ ΕΚ: ὁπ. ὁδίοτὶ ἂν ΒΕ: ἐὰν ςεἴοτι! 

20 χαινουμένην (ὐ: κινουμένην ἐὁρίοτί φιλανδρείαν ΠΡ 20. 21 χαὶ νεάζουσαν 

οἵη. ἅστιὰ 91 τὸ οὦ. κὶ ἐξεταστιχὸν] εἰχαστικὸν σοι, Μδησ. τε καὶ 

22. παιδοποιήσεσθαι απ. 3} σαφέστατα ΕΚ : τὰ σαφέστατα οοἰοτὶ; ἀσφαλέστατα 

γ6} ἁἀληδέστατα εοπὶ, Μδηγ. 90, 34. γενομένης δ᾽] χαὶ γενομένης ΕΚ 

20 τὴν οἵη. ΒΕ ἀπένεμε ΒΕΆΕ:; ἀπένειμε ςοἰοτὶ δηΐθ γίνεται δα, χαὶ Καὶ 
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ϑεραπαινίδος εὐθὺς τότε, γίνεται δὲ χαὶ μαχροῖς χρόνοις ὕστερον γνήσιος 

ἀπεγνωχύσι τὴν ἐξ ἀλλήλων γένεσιν, ἄϑλον χαλοχαγαϑίας ἐλπίδος πάσης 

τελειότερον τοῦ φιλοδώρου ϑεοῦ παρασχόντως. 

δῇ (44.) Τοσαῦτα μὲν ἀπόχρη δείγματα περὶ τῆς γυναιχὸς εἰρῆσθαι, 

δ ων 

΄’ Ὁ . ᾿ , ’ - - ᾿ “-» [2 Ψ - »πὩπὩππ 

πλείω δ᾽ ἐστὶν ἐγχώμια τοῦ σοφοῦ, ὧν ὀλίγῳ πρότερον ἔνια διεξῆλθον" 

λέξω δὲ χαὶ τὸ περὶ τὴν τελευτὴν τῆς γυναιχὸς οὐχ ἄξιον ἔργον ἥσυχασϑῆ- 

δῦ ναι. τοιαύτην Ἰὰρ ἀποβαλὼν χοινωνὸν τοῦ σύμπαντος βίου, οἷαν ἔδειξεν 

ὃ λόγος χαὶ μηνύουσιν οἱ χρησμοί, τῆς λύπης ἐπαποδυομένης ἤδη χαὶ 

χατὰ τῆς ψυχῆς χονιομένης ὥσπερ αϑλητὴς ἐπεχράτησε ῥώσας χαὶ 

ϑαρσύνας εὖ μάλα τὸν ἀντίπαλον φύσει τῶν παϑῶν λογισμόν, ᾧ συμ- 10 

βούλῳ παρὰ πάντα τὸν βίον χρώμενος τύτε διαφερόντως ἠξίωσε πείθεσθαι 
᾿ ΄ - " , Ψ δι ΄ , , 

257 τὰ βέλτιστα παραινοῦντι χαὶ συμφέροντα. ἦν δὲ ταυτί’ μήτε πλέον 

τοῦ μετρίου σφαδαζειν ὡς ἐπὶ χαινοτάτῃ χαὶ ἀγενήτῳ συμφορᾷ μήτε 

ἀπαϑεία χαϑάπερ μηδενὸς ὀδυνηροῦ συμβεβηχότος χρῆσϑαι. τὸ δὲ μέσον 

πρὸ τῶν ἄχρων ἑλόμενον μετριοπαϑεῖν πειρᾶσθαι, τῇ μὲν φύσει τὸ τὸ 
"» - ΡΞ ΄ ΑΞ Ν αν: » ’ Ν ΄» νΝ [2 -Σ “-ᾧ ὶ τ ΄ «,.Ὁ 

οἰχεῖον χρέος ἀπολαβούσῃ μὴ δυσχεραίνοντα, τὸ δὲ συμβεβηχὸς ἡσυχῇ 

Σ5 5 χαὶ πράως ἐπελαφρίζοντα. μαρτυρίαι ὃὲ τούτων ἐν ταῖς ἱεραῖς βίϑλοις 

χατάχειντα', ἃς οὐ ϑέμις ψευδομαρτυριῶν ἁλῶναι, μηνύουσαι ὅτι βραχέα 

τῷ σώματι ἐπιδαχρύσας ϑᾶττον ἀπανέστη τοῦ νεχροῦ, τὸ πενϑεῖν ἐπὶ 

πλέον, ὡς ἔοιχεν, ἀλλότριον ἡγησάμενος σωφίας, ὑφ᾽ ἧς ἀνεδιδάχϑη τὸν 30 

ϑάνατον νομίζειν μὴ σβέσιν ψυχῆς, ἀλλὰ χωρισυὸν χαὶ διάζευξιν ἀπὸ 
, " ᾿ » ’ Ἴ “», ͵ - , 

σώματος, ὅϑεν ἦλθεν ἀπιηούσης" ἦλθε ὃέ, ὡς ἐν τῇ κχοσμοποιία 

289 δεδήλωται, παρὰ ϑεοῦ. χαϑάπερ δὲ οὐδεὶς ἄν ἄχϑοηιτο τῶν μετρίων 

χρέος ἢ παραχαταϑήχην ἀποτίνων τῷ προεμένῳ, τὸν αὐτὸν τρόπον 

1 ϑεραπαινίδος ΒΕ ; ϑεραπαίνης σοἰετὶ δὲ οι. (ἢ 2 ἀπογνώσει Α 3. τελειό- 

τερον οὐ». ΠΕ ὃ δὲ] ὃη ἢ (ν) τὸ] τὰ ΒΕΚ Ὁ χαὶ αἰΐ. οἷα. ΗῚΡ 

9. χονιομένης ΜΗ: χονιουμένης σοίοῦί ἐπεχράτησεν ἐρρώσας ΒΕ 10... 11 σὺμ- 

βόλω ἃ 11 πείϑεσθαι οι. ΗΡ 12 βέλτια (51) ΗΡ ἦν -- μετρίου (13) ὁπ. 

ἴῃ ἰᾶὺ. "ὶ ικἦτε] μηδὲν Οἵα πλέον ΟΕ : πλεῖον Μ᾿ ΔΟ, πλείω ΗΡ 12. ἀγεννήτω 

ἈΕῚ, ἀγεννήτω Καὶ μήτ᾽ ΒΕΚ 11 ἀπαϑὴ Ε 15. πειρᾶσϑαι ΒΕΙΚ : πειραϑῆναι 

σοτοτὶ τὴν ἐν φύσει Εὶ 10 χρέως (᾿, χρέος ον. ΒΕ ἀπολαβοῦσαν (ἰ 

δυσχεράναντα ΒΕΚ 17 πραέως ΒΕ μαρτυρία᾽ Καὶ, μαρτύρια ΟΕ α 18. χατά- 

χεῖται ΟΕ, χατάχεινται ὁπ). ΒΚ μαρτυριῶν ΒΕ μηνύουσαι ΒΕΚ Απῃ: 

αἱ μηνύουσιν σστοτὶ 19 τὸ] τοῦ ὦ 91 σβέσιν] σύνεσιν Ὁ 22 ὅδϑεν δ᾽ ἦλϑεν ΒΕ 

ὃ ΒΕΚΕ 28. δ᾽ ΒΕΚ, δὲ οὦ. ΠΡ ἂν ἄχϑοιτο ΒΕΚ Αταὶ: ἀνάσχοιτο 

οοἰοτὶ 24. χρέος ΒΚ Αγ: ἢ χρέος σοίοτὶ ἀποτείνων ἈΡ, ἀποτιννύων 

σΕα προεπομένω (ἢ 

1 Ξη4ᾳ. θη. σρ. 28 22 δ ορίποῖο πιμπαϊ ἃ 19 



ΠΕ ΑΒΒΆΑΉΗΑΜΝΟ ΗΥΙ 

οὐδὲ τῆς φύσεως ἀπολαμβανούσης τὰ οἰχεῖα χαλεπαίνειν ᾧετο δεῖν, ἀλλὰ 

τοῖς ἀναγχαίοις ἀσμενίζειν. ὡς δ᾽ ἤχον οἱ ἐν τέλει τῶν χχτὰ τὴν χώραν 300 

συναλγήσοντες, ἰδόντες οὐδὲν τῶν ἐν ἔϑει παρ᾽ αὐτοῖς γινομένων ἐπὶ τοῖς 

πενϑοῦσιν, οὐχ ὀλόφυρσιν, οὐ ϑρῆνον, οὐ χοπετόν, οὐχ ἀνδρῶν, οὐ τυνα!- 

ὃ χῶν, ἀλλὰ τῆς συμπάσης οἰκίας εὐσταῦ, χαὶ νηφάλιον χατήφειαν, ἐθαύ- 

μαΐον οὐ μετρίως χαὶ τὸν ἄλλον βίον προχαταπεπληγμένηι τοῦ ἀνδρός. 
νἾἢ ᾿ ΄ ᾿] ΄ - ἘΘῚ᾿ ΡΝ . » πρν ̓ ᾿ ,"»""» ῳ 

εἴτ οὐ στέγοντες ἐν ξαυτηῖς τὰ τῆς ἀρετῆς αὐτοῦ μεγέϑη χαὶ χάλλη --- 320] 

". ΒΜ, πάντα Ἰὰρ ἣν ἐξαίρετα --- προσελϑόντες ἐξεφώνησαν [.βασιλεὺς παρὰ 

ϑεοῦ εἰ σὺ ἐν ἡμῖν“ ((οη. 233, 6), ἀληϑέστατα λέγοντες" αἱ μὲν γὰρ 

" ἄλλαι βασιλεῖαι πρὸς ἀνθρώπων χαϑίστανται, πολέμοις χαὶ στρατείαις 

χαὶ χαχοὶς ἀμυϑήτοις, ἅπερ αἀντεπιφέρουσιν ἀλληλοχτονοῦντες οἱ δυνα- 

στειῶν ἐφιέμενοι, πεζὰς χαὶ ἱππιχὰς χαὶ ναυτιχὰς δυνάμεις ἐπιτειχίζοντες" 

ν δὲ τοῦ σοφοῦ βασιλείαν ὀρέγει ϑεύός, ἣν παραλαβὼν ὁ σπουδαῖος 
᾿ - 

οὐδενὶ μὲν αἴτιος γίνεται χαχοῦ, πᾶσι ὃὲ τοῖς ὑπηχόοις ἀγαϑῶν χτήσεως 

ιὸ δμοῦ χαὶ χρήσεως, εἰρήνην χαὶ εὐνομίαν χαταγγέλλων, 

(45.) “Πστι δὲ χαὶ ἀνάγραπτος ἔπαινος αὐτῷ χρησμοῖς μαρτυρη- 203 

ϑείς, οὖ; Μωυσῆς ἐϑεσπίσϑη. δι᾿ οὗ μηνύεται ὅτι ἐπίστευσε τῷ ϑεῷ“ 

(ἄρῃ. 1. 6), ὅπερ λεχϑῆναι μὲν βραγύτατόν ἔστιν, ἔργῳ ὃὲ βεβαιωϑῆναι 

αέγιστον. τίνι γὰρ ἄλλῳ πιστευτέον ; ἀραά 1Ξ ἡγεμονίαις ἢ δόξαις χαὶ 308 

0 τιμαῖς ἢ περιουσία πλούτου χαὶ εὐγενείχ ἢ ὑγεία χαὶ εὐπεδη δα μ ῥώμῃ 

χαὶ χάλλει σώματος; ἀλλὰ ἀρχὴ μὲν πᾶσα σφαλερὸν μυρίους ἔχουσα 

τοὺς λοχῶντας ἐφέδρους" εἰ δέ που χαὶ βεβαιωϑείη, υετὰ μυρίων ὅσων 

χαχῶν, ἃ ὁρῶσι χαὶ πάσχουσιν οἱ ἐν ταῖς ἡγεμονίαις, βεβαιοῦται. δόξα! 904 

φ» δὲ χαὶ τιμαὶ χτῆμα σφαλερώτατον, ἐν ἀχρίτοις ἤϑεσι χαὶ πτηνοῖς λύγοις 

ἀνεξετάστων ἀνϑρώπων σαλεῦον" χἂν εἰ παραμένοι, γνήσιον ἀγαθὸν ἔχειν 

2 ἐνασμενίξειν σομΐ, Μαπν, ἢ συναλγήσαντες ὁ πενϑοῦσιν] ἀποθανοῦσιν 

ἐσπὶ, Μδηρο: πένθεσιν σοηῃϊεῖο ρυβὲ γυναιχῶν αὐ. οὐ τέχνων Ατιὴ ὃ εὐσταῦῃ} 

εὐσταλῖῆ͵ Β, ἡσυχῆ ΟΡ 0 τὸν ἄλλον βίον ΒΕΚ Ατμὰ: βίον ρμοβδί ἀνδρὸς ἰταηβρ. 

σρτοσγὶ καταπεπληγμένοι "" 1 εἴτ᾽ εἴτε Δ, ἔτι τε Ο(ἱ, ἔτι Εὶ αὑτῆς Κα 

μεγέϑει καὶ χάλλει ἡ 5 βασιλεῦ ( 10 πολεμίοις ΕΚ στρατιαῖς "Ὲ 

11 ἀπέραντα ἐπιφέρουσιν ΒΟ; ἅπαν (ρτο ἅπερ) ΠῚ 14. οὐδενὶ] ἑνὶ ΕΠῸ 

15 ὁμοῦ χαὶ χρήσεως οἵη, Αγ χαὶ εὐνομίαν οὐ. "' 10 ἀνάγραπτος) 

ἀνεξάλειπτος ΑὙη αὐτοῦ 1, {Ταγι.), ἐπ᾽ αὐτῷ ΒΚ ᾿ς 11 οὗφ] ἃς ΒΕ 

18 ὅπερ] ὅϑεν ΟΕ 18. 10 μέγιστον βεβαιωϑῆναι ἔγάᾶπδθρ. Καὶ 19. γε οτῃ. Εὶ 

ἣ 
ἢ] χαὶ Καὶ, ἣ χαὶ Εὶ 21] χάλλη Εὶ ἀλλὰ ΒΕΚΑ: ἀλλ᾽ ΝΗΡ, ἅμα (ΕῸ ἢ 

μὲν) δὲ Εὶ 22 λαχόντας ἃ πως ΟΕ βεβαιωϑῆ ΕΚ, βεβαιωϑεῖεν (ἘΟ 

25. ἃ] ὧν ΒΕ, οἡ. Καὶ οἱ] αἱ ΜΆ, οἵα. ΠΡ βεβαιοῦται ΒΕΚΑ : βεβαιοῦνται 

σοίοτὶ 24 δὲ οἴη, ΟἸ 2 χἂν) χαὶ Ο γνησίως ΒΕ ἔχειν) 

εἶναι Αττῃ 

᾿ 
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200 οὐ πέφυχε. πλοῦτοι δὲ χαὶ εὐγένειαι προσηρίζονται μὲν χαὶ τοῖς 

φαυλητάτοις" εἰ δὲ χαὶ αὐνοῖς σπουδαίοις, ἐγχώμια προγόνων χαὶ τύχης 

δρὺ ἀλλ᾽ οὐ τῶν ἐχόντων εἰσίν. ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐπὶ τοῖς περὶ τὸ σῶμα μέγα 

φρονεῖν ἄξιον, ἐν οἷς τὰ ἄλογα ζῷα πλεονεχτεῖ" τίς τὰρ ἀνθρώπων 

ἰσχυρήτερος ἢ ῥωμαλεώτερος ταύρου μὲν ἐν ἡμέροις, ἐν δ᾽ ἀγρίοις 5 

λέοντος; τίς δ᾽ ὀξυωπέστερος ἱέραχος ἢ ἀετοῦ; τίς δὲ περὶ ἀχοὴν 

εὐτυχὴς οὕτως. ὡς τῶν ζῴων τὸ νωθϑέστατον, ὄνος; τίς δὲ περὶ τὰς 

ὀσφρήσεις χυνὸς ἀχριβέστερος, ὅν φασιν οἱ χυνηγετιχοὶ ῥινηλατοῦντα 

τοῖς μαχρὰν πτώμασιν εὐσχόπως «ἐπιτρέχειν οὐ προϊδήμενον; ὅπερ γὰρ 

201 ὄψις ἑτέροις, τοῦτο μυχτῆρες χυσὶ ϑηρευτιχοῖς χαὶ ἰχνευτιχοῖς. ὑγιεινό- τὸ 

τατά 1Ξ μὴν χαὶ ὡς ἔνι υάλιστα ἄνησα πλεῖστα τῶν ἀλόγων ζῴων 

ἐστίν. ἐν δὲ τῷ περὶ χάλλους ἀγῶνι χαὶ τῶν ἀψύχων ἕνιά μοι! δοχεῖ 

νιχᾷν δύνασϑαι τὰς ἀνδρῶν ὁμοῦ χαὶ γυναιχῶν εὐμορφίας χαὶ ὑπερβάλλειν, 

ἀγάλματα χαὶ ξύανα χαὶ ζωγραφήματα χαὶ συνόλως ὅσα ραφιχῆς ἔργα 

χαὶ πλαστιχῆς ἐν ἑχατέρα τέχνῃ χατορθϑούμενα, περὶ ἃ σπουδάζουσιν 15 

“Βλληνες ὁμοῦ χαὶ βάρβαρη! πρὸς χύσμον τῶν πόλεων ἐν τοῖς ἐπιφανε- 

208 στάτοις χωρίοις ἀνατιθέντες. (46.) μόνων οὖν ἀψευδὲς [ χαὶ βέβαιον ν. 39Μ. 

ἀγαϑὸν ἢ πρὸς ϑεὸν πίστις, παρηγόρημα βίου, πλήρωμα χρηστῶν 

ἐλπίδων, ἀφορία μὲν χαχῶν, ἀγαϑῶν δὲ φορά, χαχοδαιμονίας ἀπόγνωσις, 
: 

»" Γ 

Ἰνῶσις εὐσεβείας, χλῆρος εὐδαιμονίας, ψυχῆς ἐν ἅπασι βελτίωσις ἐπερη- Ὁ 

ρεισμένης χαὶ ἐφιδρυμένης τῷ πάντων αἰτίῳ χαὶ δυναμένῳ μὲν πάντα, 

Ι πλοῦτος Καὶ προσορίζονται 80γρ5᾽ : προσορμίζονται οσοάά,, γίνονται ΑΤΙΩ 

ὁ οὐδὲ ΟΕ, οὐ, Ατιῃ ἐπὶ οὐα. ΟΕ Ατα 4 ἐν οἷς] εἶναι 

τὰ ἄλογα ΕΚ: τάλλα ἐοίοτὶ, τἄλλα ἅλογα Λτιη πλεονεχτεῖ ΠΕ  : πλέον ἔχει 

σοίογί ὅ ἐν δ᾽ ἀγρίοις ΒΕΚ: ἀγρίοις δὲ (οἴη, ἐν) οοἰοτὶ 0 δὲ ΒΕΚ 
αἰετοῦ Καὶ Ἴ εὐτυχὴς] εὔστοχος σοηϊ. Μαησ, οὗτος Δ νοθέστατον ΕΕ' 

8. ὀσφρήσεις] αἰσϑήσεις ΒΕ ἀχριβέστατος ΒΕῈΚ 9 μαχροῖς Κ πτώμασ'ν] 

σώμασιν ὁπ, λίδηρ,. εὐχόπως ᾿ἢς εὐχόλως ΒΚ προϊδόμενον Ε: προεῖδό- 

μενον Καὶ, εἰ οχ ἵ οοτῖ, Β, προειδύμενον σοῖογὶ 10 μυχτήραις ἃ ϑηρευτιχοῖς 

ΒΕΚ ἁγίη: χυνηγετιχοῖς χαὶ ϑηρευτιχοῖς «οἰοτὶ 11 γε μὴν] γέμειν Α, γε οὔ). Καὶ 

ἀνοσα]ὶ ἂν ὅσα Δ, οαν. Ατίη πλεῖστά τε ΚΕ τῶν οἵη. ᾿ ζῴων οὐ. ΒΕῈΚ 
((οτί. τϑοῖθ) 12 ἔνια] ἔνϑα "αὶ 12,1 δοχεῖ νιχᾶν] δοχεῖν χἄἂν Α, δοχεῖν 

ἰχανὰ ΒΕ 13 χαὶ ὑπερβάλλειν ΒΕΚ : οἵη, ὁσίου 14. χαὶ ξόανα οἷ. ΑΤΠΣ 

15 ἐν οἴη. ἃ τέχνῃ οὐ, (Ἑα 10 ὁμοῦ ροβὶ βάρβαροι ἴγᾶπβρ. Καὶ δῃξς 
πρὸς δὐής. χαὶ Καὶ πρὴὸς κύσμον)] προχοσμήματα (οη]. δίαῃρ. τῶν] τὸν Καὶ 

11 ἀνατίϑενται ΒΚ 158. ρμοκὶ ἀγαϑὸν ἀ6ι], πίστις ΗΡ τὸν ϑεὸν ΜΔῊΡ 

19 φορὰ χακοδαιμόνων [᾽ 50 γνῶσις εὐσεβείας ΒΕΚΜε εὐσεβείας γνῶσις 

ΗΡ, γνῶσις οι. ΟΡΟΑ Δτὰ κλῆρος: ἀοκίηῖς Εὶ χλῆρος εὐδαιμονίας ΒΚΜΑ: 
χλῆρης, εὐδαιμονία ΟἾΔ Ατῶν, εὐδαιμονίας χλῆρος ΠΡ ψυχῆς οαν. ΗΡ 

90. 21 ἐπερηρεισμένη (ἋΣ 2] χαὶ ἐφιδρυμένης Β]ζ : οἵη. σοίοτὶ τῶν Εὶ 
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βουλομένῳ δὲ τὰ ἄριστα. χαϑαάπερ γὰρ οἱ μὲν ὃι ὀλισϑηρᾶς ὁδοῦ βα- 2094 

δίζοντες ὑποσχελίζονται χαὶ πίπτουσιν, οἱ δὲ διὰ ξηρᾶς χαὶ λεωφόρου 

ἀπταίστῳ χρῶνται πορεία, οὕτως οἱ διὰ τῶν σωματιχῶν μὲν χαὶ τῶν 
» ᾿ .» ὃ ] «ὦ Ψ πύνΣ ὧν " » «Ὁ ’ » »Ἁ.Ἁ »] ΄Σ ἐχτὸς τὴν ψυχὴν ἄγοντες οὐδὲν ἀλλ᾿ ἢ πίπτειν αὐτὴν ἐθίζουσιν --- 

ὀλισϑηρὰ 1ὰρ ταῦτα γε χαὶ πάντων ἀβεβαιότατα ---, οἵ δὲ διὰ τῶν " 

, 1 “ " μ᾿ ᾿ ιν - -- ἢ , ,᾿ 

χατὰ τὰς ἀρετὰς θεωρημάτων ἐπὶ ϑεὸν σπεύδοντες ἀσφαλῇ χαὶ ἀχρά- 
μὴ ΄ "] 

ὅαντον ὁδὸν εὐθύνουσιν, ὡς ἀψευδέστατα φάναι, ὅτι ὁ μὲν ἐχείνοις 

πεπιστευχὼς ἀπιστεῖ θεῷ, ὃ δ᾽ ἀπιστῶν ἐχείνοις πεπίστευχε ϑεῷ. 

ἀλλ οὐ μόνων τὴν πρὸς τὸ ὃν πίστιν αὐτῷ μαρτυροῦσιν οἱ χρησωοί, 310 

τὸ τὴν βασιλίδα τῶν ἀρετῶν, ἀλλὰ χαὶ πρῶτον αὐτὸν ἀπεφήναντο πρεσ- 

βύτερον“ (θη. 3.1), τῶν πρὸ αὐτοῦ τριπλάσια καὶ πολλαπλάσια ἔτη 

βιωσάντων. ὧν οὐδένα παρειλήφαμεν ἀξιωθέντα ταύτης τῆς προσρήσεως. 

χαὶ αήποτ᾽ εἰχότως" ὁ τὰρ ἀληϑεία πρεσβύτερος οὐχ ἐν μήχει χρόνων 31] 

ἀλλ ἐν ἐπαινετῷ χαὶ τελείῳ βίῳ ϑεωρεῖται. τοὺς μὲν οὖν αἰῶνα πολὺν 

-- ὧν τοίψαντας ἐν τῇ μετὰ σώματος ζωῇ δίχα χαλοχάγαθϑίας πολυχρονίους 

παῖδας λεχτέον, μαϑήματα πολιᾶς ἄξια υηδέποτε παιδευθέντας, τὸν δὲ 

φρονήσξως χαὶ σοφίας χαὶ τῆς πρὸς ϑεὸν πίστεως ἐρασϑέντα λέγοι τις 

ἂν ἐνδίχως εἶναι πρεσβύτερον, παρωνυμοῦντα τῷ πρώτῳ. τῷ 1ὰρ ὄντι 972 

πρῶτος ὁ σοφὸς τοῦ ἀνθρώπων Ἰένους, ὡς χυβερνήτης μὲν ἐν νηΐ, ἄρχων 

50 δ᾽ ἐν πόλει, στρατηγὸς δ᾽ ἐν πολέμῳ, χαὶ ψυχὴ μὲν ἐν σώματι, νοῦς δ᾽ 

1 μὲν οη. ΒΚ Ι, 23. βαδίζοντες ὁδοῦ ἰγδηβρ. Η 2 τε χαὶ 8 οἱ δὲ --- 

τὴν (4) οἱ, Εὶ ὃ ἀπταίστωσ (β6α σ οτὰ8.) Ὁ σωματιχῶν μὲν ΒΚ: μὲν 

Ροβὲ οἱ ἰγάπβρ. σοίοτίὶ 4 ἀλλ Ρ ὃ ἀβεβαίωτα τ ἰϑύνουσιν Καὶ 
9. πίστει ἃ 10 ἀπεφήναντο ΒΚ: ἀπέφηναν ἐοἰοτί 11 τριπλάσια χαὶ πολλα- 

πλάσια ΒΚ: τριπλασίονα καὶ πολλαπλασίονα (τετραπλασίονα ΕἾ σοίοτί 18 μήποτ᾽ 

ΒΚ: μήποτε οἴου χρύνων ΒΚΌΝ; χρόνου δδιῖοτὶ 11 ἐπαίνω (ΟΕ 
χαὶ τελείω ΒΚῸ Ατὰ: ὁαϊ. οοίοτὶ βίου ΟΕΟ οὖν ΒΚΤ: οἵη. δοίοτὶ 

16 πολιᾶς] πολιτείας ΟΕ 11 καὶ τῆς ΒΚ ΑΥπι: χαὶ οἵν. οοϑίθτὶ ἐρασϑέντα 
ΡῬΟδὲ σοφίας ἰγάπερ. Ὁ) λέγει , φήσει Καὶ, λόγοις φήσει Β 19. ὁ εἱ τοῦ 

ὁπ. δ, τοῦ οὐ, ΠΝ 20 δὲ (015) ἢ ἐν απίς σώματι οἵα, ΟΕ 

1..-.ὸᾺψᾺὦΔΒΔ Ρ [0]. 10ῦτ ΤΜ [0]. Τ08:. (Φίλωνος) ΟΥ̓ ρ. 404. Φίλωνος ἐκ τοῦ περὶ βίου σοφοῦ 

Μ6]. Αὐρ. [0]. 129: Φίλωνος: ὁ ἀληϑείᾳ πρεσβύτερος -- παιδευϑέντας. 1 --Ἴ 2 Ὲ [0]. 131 τ 

(Φίλωνος ἐκ τοῦ βιοσόφου) ΕἸοτ, Ῥατγ. Ντ. 34. Μαχ. ΕοΠ|. τὰρ. 41 Απίοιυ. λ16]. 111 Ὁ]. 

τ0ϑθΦύνωνος: ὁ ἀληϑεία πρεσβύτερος -- θεωρεῖται. 14-- 16 ὮΡ [0]. ὅθν Φίλωνος ἐχ τοῦ 

περὶ βίου σοφοῦ ὈΝ, 1, ς. τοῦ αὐτοῦ ὈἹΪΨ, [ὁ]. 29 1τ 1}1, [0], 104τ- Φίλωνος (ἐκ τοῦ ἀθα, 

}}}) περὶ βίου σοφῶν Απί. Μο]. 11 18 Οο]. 1051 Φίλωνος: τοὺς αἰῶνα (χρόνον ὃ ΠΗ) 

πολὺν τρίψαντας -- παιδευϑέντας. 16--- 18 ΠΕ (0]. 1311 τὸν γὰρ φρονήσεως -- ἐνδίχως ὄντα 

πρεσβύτερον. 18-- θ0.1 ΩΧΥ ρ, 699 Φίλωνος: τῷ ὄντι-- οὐρανῷ. 
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2738 ἐν ψυχῇ, χαὶ πάλιν οὐρανὸς μὲν ἐν χύσμῳ, ϑεὸς δ᾽ ἐν οὐρανῷ. ὃς 

τῆς πρὸς αὐτὸν πίστεως ἀγάμενος τὸν ἀνδρα πίστιν ἀντιδίδωσιν αὐτῷ. 

τὴν δι᾿ ὄρχου βεβαίωσιν ὧν ὑπέσχετο δωρεῶν, οὐχέτι μόνον ὡς ἀνθρώπῳ 

ϑεύς, ἀλλὰ χαὶ ὡς φίλος γνωρίμῳ διαλεγόμενος" φησὶ γὰρ οχατ᾽ 

ἐμαυτοῦ ὥμοσα“ (θη. 32, 10), παρ ᾧ ὁ λόγος ὄρχος ἐστίν, ἕνεχα 5 

τοῦ τὴν διάνοιαν ἀχλινῶς χαὶ παγίως ἔτι μᾶλλον ἢ πρότερον ἐρηρεῖ- 

14 σϑαι. πρεσβύτερος: μὲν οὖν χαὶ πρῶτης ἔστι τε χαὶ λεγέσθω ὁ ἀστεῖος, 

νεώτερος δὲ χαὶ ἔσχατος πᾶς ἄφρων, τὰ νεωτεροποιὰ χαὶ ἐν ἐσχατιαῖς 

τῷ ταττόμενα μετιών. ταῦτα [ μὲν οὖν ἐπὶ τοσοῦτον εἰρήσϑω. τῷ δὲ ρ. 

πλήϑει χαὶ μεγέϑει τῶν ἐπαίνων ἐπιτιϑεὶς ὥσπερ τινὰ χεφαλὴν τοῦ 10 

συφοῦ φησιν, ὅτι τὸν ϑεῖον νόμον χαὶ τὰ ϑεῖα προστάγματα πᾶντα 

ἐποίησεν ὁ ἀνὴρ οὗτος ((ὑδη, 20, 2), οὐ γράμμασιν ἀναῆδιδαγϑείς, ἀλλ᾽ 

ἀγράφῳ τῇ φύσει σπουδάσας ὑγιαινούσαις χαὶ ἀνύσοις δρμαῖς ἐπαχολου- 
Α μ᾿ ϑῆσται: περὶ δὲ ὧν ὁ ϑεὸς ὁμολογεῖ, τί προσῆχεν ἀνθρώπους ἢ βεβαιύ- 

ῳ" τ τατα πιστεύειν: τοιοῦτος ὁ βίης τοῦ πρώτου χαὶ ἀργηγέτου τοῦ ἔθνους ᾿ ' Δ 
͵ ᾿ " “Μ᾿ ; , ΄ ΓῪ ΄ "» -.- ᾿ » 

ἐστίν, ὡς ὑὲν ἔνιοι φήσουσι, νόμιμος, ὡς δ᾽ ὃ παρ ἐμοῦ λύγος ἔδειξε, 

νόμος αὐτὸς ὧν χαὶ ϑεσμὸς ἄγραφος. 

Ἰ οὐρανὸς} ἄνος (ἰ. 6. ἀνϑρωπος) ΕῸ μὲν οι, ΒΚ ὃς] ὁ δὲ ΤΩ ὃ βεβαίωσιν) 

περὶ βεβαιώσεως [Ὁ οὐκέτι] οὐχ ἔστι (ὑ; οὐχ αὐτὸ οοηΐϊ, Μασ. ἀ φίλω 

ΟΕΘᾺ ὃ ὠμοσάμενος Π᾿, ἐοττ, Η ὅρχος οῃη. ΟΕ ῦ. ἴ ἐνηρεῖσϑαι ΕἸ Ὸ 

ἴ χαὶ πρῶτος οἴῃ. Ὀΐ ἔστι τε ΒΚΌΥ; ἔστω οοίοτὶ; ἔστι τε χαὶ ὁπι. Αὐτὴ 

8. τὰ νεωτεροποιίας "Ὁ 9. τοσούτων Δ, τοσούτω [Ὁ ἢ, 10 τῷ δὲ πλήϑει 

ΒΆΜΗ: τῷ πλήϑει δὲ Ος, δὲ οἵα. ΑἘῸΡ 10 ἐπιϑεὶς ΟΚῸ κεφαλὴν] χολο- 

φῶνα οοπϊ. Μαηρ. 10,11 τοῦ σοφοῦ οἵα. Καὶ (ἰοτί, τες 6) 11 προστάγματα 

πάντα ΗΚ: πάντα μοβὶ οὗτος (12) ἰγάμβρ. σοίοτὶ 13. ΡΒ σπουδάσας «(ἰα., δὲ Κὶ 

14 ὁμολογεῖ ϑεὸς (οἴῃ. ὁ) ἰγάπε0, Καὶ 14, 1ἢ βεβαιώτατα (᾿, βεβαιότητα (ἢ 

15. 10 τοῦ γένους (ἔθνους ποτ ρ5}) ἐστίν ΒΚ : ἐστὶ τοῦ ἔϑνους γα ππ0. ἐοΥο τὶ 16 δὲ ΒΚ 

δυθδογ, Φίλωνος βίος σοφοῦ τοῦ κατὰ διδασχαλίαν τελειωθέντος ἡ περὶ νύμων ἀγράφων" 

ὅ ἐστι περὶ ἀβραάμ (ἡ, Φίλωνος βίος σοφοῦ τοῦ χατὰ διδασκαλίαν τελειωθέντος ἢ νόμων 

ἀγράφων (Ὑ τα, Φίλωνος βίος σοφοῦ τοῦ κατὰ διδασκαλίαν τελειωθέντος Π 

ἴ-τ-Ὁ ρογρ ΟΝ; πρεσβύτερος --- μετιών. 8. 9. Ν [οἱ. 14. τοῦ αὐτοῦ: τῷ ὄντι νέος 

καὶ ἔσχατος πᾶς ἄφρων ---κμετιών. 

401. 



ΦΙΛΏΩΝΟΣ 

ΒΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΟὉΠΕῈΡ ἘΣΤῚ ΠΕΡῚ ἸΩΣῊΦ 

Πρ. 41Μ. (1.) ὙὩρεῖς μέν εἰσιν ἰδέαι, δι᾽ ὧν τὸ ἄριστον τέλος, μάϑησις, 1 

φύσις, ἄσχησις, τρεῖς δὲ χαὶ σοφῶν οἱ πρεσβύτατοι χατὰ Μωυσῆν ἐπώ- 
ε-» νυμοι τούτων" ὧν τοὺς βίους ἀναγεγραφώς, τόν τε ἐχ διδασχαλίας χαὶ 

τὸν αὐτομαῦῦ, χαὶ τὸν ἀσχητιχόν, τέταρτον χατὰ τὴ ἑξῆς ἀναγράψω τὸν 

πολιτιχόν, οὗ πάλιν ἐπώνυμον ἕνα τῶν φυλάρχων διασυνίστησιν ἐχ πρώτης 

τῷ 
΄ , , ν » , - "ΝΜ ᾿ 
ἡλικίας συγχροτηϑέντα, ἤρξατο μέντοι συγχροτεῖσϑαι περὶ ἔτη γεγονὼς 

ἑπταχαίδεχα τοῖς χατὰ ποιμενιχὴν θεωρήμασιν, ἃ συνάδει τοῖς περὶ 

10 πόλιν. ὅθεν οἶμαι χαὶ τὸ ποιητιχὸν γένης «ποιμένας λαῶν“ Σ5τοὺς βασι- 

λεῖς εἴωϑεν ὀνομάζειν’ ὃ γὰρ τὴν ποιμενιχὴν χατωρϑωχὼς ἄριστος 
μ᾿ Ε2 Η ᾿ ΄ “- , ΡΞ ΓΤ ’ "» Ξ ΕἸ ᾿ ᾿ » 

ἂν εἴη χαὶ βασιλεύς, τῆς χαλλίστης ζῴων ἀγέλης, ἀνθρώπων, τὴν ἐπι- 

μέλειαν ἐν ταῖς ἐλάττονος σπουδῆς ἀξίαις ἀναδιδαχϑείς" χαὶ χαϑάπερ 3 

τῷ μέλλοντι πολεμαρχεῖν χαὶ στρατηγεῖν ἀναγχαιότατον αἵ περὶ τὰ χυνη- 

Ρ. 42 Μ. Ἰέσια μελέται, τὸν [ αὐτὸν τρύπον χαὶ οἷς ἐλπὶς ἐπιτροπεῦσαι πόλεως 

Ι. 3 Φίλωνος βίος πολιτιχοῦ ὅπερ ἐστὶ περὶ ἑωσήφ (΄, βίος πολιτιχοῦ ὅπερ ἐστὶ περὶ ἰωσήφ 
ΨΌΘΉΡ, βίος τοῦ πολιτικοῦ ὅπερ ἐστὶ περὶ ἰωσήφ ΕΈΚΜ, φίλωνος ἰουδαίου βίας πολιτικὸς 

ὅπερ ἐστὶ περὶ τοῦ ἰωσήφ ΔΑ, τοῦ αὐτοῦ βίος πολιτικὸς ὅπερ ἐστὶ περὶ ἰωσήφ Κὶ 

ὦ τὸ οἵη. ( ὁ μωσῆν ἡ ὅ τε ΟΥ̓: τ᾽ εο! τὶ 1 φυλαρχῶν Η 
διανίστησιν ΒΕΚΜΟ, συνίστησιν Εὶ 9. ἑπτὰ χαὶ δέχα Εὶ δηΐθ ρὲ. τοῖς δαά, δι᾽ 

ὧν ΗἸΡ ποιμαντιχὴν δ 10. ποιητικὸν] ποιητῶν καὶ 11 χατωρϑωχὼς 
ΒΕΚΙΜ: ἄριστος Υ3ΚῸ, ἄχρος σδίογὶ 132. χαὶ ον. ἡ ἀγέλης} ἄλλης (ἱ 
ἀνϑρῴπων οπι. Ὁ 13. χαὶ οἴη. ἡ 14. ἀναγκαιότατον .ΙᾺΝΜ: ἀναγκαιόταται 

οοίογὶ 10 χαὶ οἴῃ. Εὶ 

8 54ᾳ. ἀφῃ, 31,2 546. 10 Ηοιῃ. 1]. Α 2609 δ]. 
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Υ [ἐ ΄ ν᾿ 

οἰχειότατον ποιμενιχὴ προάγων τις οὖσα ἐπιστασίας χαὶ στρατηγίας. 

4 ἐνορῶν οὖν ὁ πατὴρ αὐτῷ φρόνημα εὐγενὲς χαὶ μεῖζον ἢ χατ᾽ ἰδιώτην 

ἐθαύμαζε χαὶ περιεῖπε χαὶ τῶν ἄλλων υἱῶν μᾶλλον ἔστεργεν, ἐπειδὴ 
“, Ἄ, ᾿Ὶ ὸι! ΙΑ - ἥν 5 ᾿. 1 ᾿, , ᾿ ΗΆΞ ν "Ἅ ,ς 

νονης ἣν, περ ἡὐξενος Ἥττον αγώγον εστιν εἰς Εὐνηϊαν" χαὶ στε φι 

ξι λόχαλος ὧν ἐζωπύρει τὴν τοῦ παιδὸς φύσιν ἐξαιρέτοις χαὶ περιτταῖς ἐπι- 

ὃ μελείαις, ἵνα μὴ ἐντύφηται μόνον, ἀλλὰ χαὶ θᾶττον ἐχλάμψῃ. (2.) φϑόνος 

δὲ ὁ ἀεὶ ταῖς μεγάλαις εὐπραγίαις ἀντίπαλος χαὶ τότε πᾶσι τοῖς μέρεσιν 

οἰχίαν χατορϑοῦσαν ἐπιϑέμενος διέστησε χαϑ᾽ ἐνὸς πολλοὺς ἀδελφοὺς 

ἀλείψας, οἱ τῇ πρὸς ἐχεῖνον εὐνοία τοῦ πατρὸς ἰσόρροπον δύσνοιαν ἐπε- 

δείχνωντο μισοῦντες ὅσον ἐστέργετο" τὸ δὲ μῖσος οὐχ ἐξελάλουν, ἀλλ᾽ τὸ 

ν ξαυτοῖς ἐταμίξυον, ὅϑεν εἰχότως ἀργαλεώτερον ἐφύετο" τὰ γὰρ στεγό- ΓΌΣΝ 

0 μενα πάθη μὴ διαπνέοντα τοῖς ἐπισχοῦσι λόγοις βαρύτερα. χρώμενος 

οὖν ἀχάχοις τοῖς ἤϑεσι καὶ τὴν ὑποιχουροῦσαν ἔχϑραν ἐχ τῶν ἀδελφῶν οὐ 

συνιείς, ὄναρ ἰδὼν αἴσιον, ὡς δὴ εὔνοις διηγεῖται: ,ἔδοξα“ γάρ φησιν 

οἀμήτου χαιρὸν ἐφεστάναι χαὶ πάντας ἡμᾶς ἀφιχομένους εἰς τὸ πεδίον Ὁ 

ἐπὶ τὴν τοῦ χαρποῦ συλλογὴν δρέπανα λαβόντας ϑερίζειν, αἰφνίδιον δὲ 

τὸ μὲν ἐμὸν δράγμα ὑπανίστασϑαι χαὶ μετεωρισϑὲεν ὀρϑοῦσϑαι, τὰ δὲ 

ὑμέτερα ὥσπερ ἀπὸ συνϑήματος ἐπιδραμόντα τεϑηπέναι χαὶ μετὰ τιμῆς 

1 τῆς πάσης προσχυνεῖν“, οἱ δὲ εἰς σύνεσιν ἀχριβεῖς καὶ δεινοὶ διὰ συμ- 

2 βόλων ἰχνηλατῆσαι πρᾶγμ᾽ ἀδηλούμενον εἰχόσι στοχασμοῖς «μὴ νομίζεις" 

ἔφασαν ,ἔσεσϑαι βασιλεὺς ἡμῶν χαὶ χύριος: ταῦτα 1ὰρ διὰ τῆς χατε- 

ψευσμένης φαντασίας ὑπαινίττῃ.“ τὸ δὲ μῖσος ἔτι μᾶλλον ἐζωπυρεῖτο 

5. προσλαμβάνον ἀεί τινα χαινὴν πρόφασιν εἰς συναύξησιν. ὁ δὲ οὐδὲν 

ὑπιδόμενος ὀλίγαις ὕστερον ἡμέραις ὄναρ ἰδὼν ἕτερον χαταπληχτιχώτερην 

1 οἰχειοτάτη ἃ προάγων ΑΚ: προαγωγή σοίοτὶ ἐπιστασίας καὶ στρατηγίας 
οἴη, ΒΕΜ, ἐπιστασίας καὶ ὁπι. ΟΥ̓ΟΚ στρατηγίας] μαστιγίας Καὶ, δημαγωγίας νῸ 

2 ἐφορῶν ἡ αὐτῷ δηΐο ὁ πατὴρ ἵγδηδρ. (ἰ χαὶ μεῖζον οἵη, ΗΡ 

κατὰ ΟΥῸ 4 ἣν ον. Εὶ χαὶ ὁπι. Εὶ ὃ μόνον] μᾶλλον Ε 
ϑᾶττον] μᾶλλον Α (αημ.) 9, 10 ἐπιδείχνυντο (510) Μ 11 ἑαυτοῖς (ΛΟ: 

αὑτοῖς ΒΕΝΌΗ "Δ, αὐτοῖς ἐοἴοτὶ 11. 12 στεγόμενα] γενόμενα ΚΞ, γεννώμενα ἡ Ὁ 

19 ἐπίσχουσι ἘΚ, ἐπιτυχοῦσι Α, ἀπιστοῦσι ΘῊΡ λόγων γ30 βαρύτερον Ε' 
1.) ἀχάχοις τοῖς ΒΕΜ; ἀχάκοις (θη. τοῖς) Καὶ, ἀκακώτοις οοἰοτὶ οἰκουροῦσαν ΗΡ 

14. εὔνοις] ἄνοις (1. 6. ἀνθρώποις) ἃ ἔδοξα---συλλογὴν (10) οὐ, Κὶ ἔδοξε ΒΜ 

1ἢ ἀμητοῦ ΒΕΜ 10 δρέπανον Εὶ μοβὶ δρέπανα αἀά, δὲ Η" δὲ] μὲν Η 

11 μὲν οι, ΜΠ] ἐμοῦ Τύτῃ, ὃράμα (γ 6γ88.) ἡ, δράμα Καὶ ἐπανίστασθαι 

Α (ἴδῃς) ὃ ΜΑΒΚΟ, δὲ 55. Β,, οι. Εὶ 18 ἀπὸ] ἐπὶ ΝΟΚΞ τε χαὶ Ὁ 

19 τῆς ου. ΥὉ εἰς) ὡς ΥῸ 20 πρᾶγμ᾽ ἀδηλούμενον ἢ: πρᾶγμα δηλού- 
μένον σοίογὶ εἰχόσι στογασμοῖς οἴη. ΗΡ νομίζης Ἐς νομίσης α 

21 χαὶ ον, ΒῈΝ 28. προσλαμβάνων Η, ποολαμβάνον Ῥ, λαμβάνον Ἐς, προσλαμ- 

βανόμενον Μ 94. ὑπειδόμενος σοὐά, 
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τοῦ προτέρου τοῖς ἀδελφοῖς ἀνέφερεν. ᾧετο γὰρ ἥλιον χαὶ σελήνην χαὶ 

ξνδεχα ἀστέρας ἤχηντας προσχυνεῖν αὑτόν, ὡς τὸν πατέρα ϑαυμάσαντα 

τὸ γεγονὸς ἐναπηθϑέσθαι τῇ διανοίᾳ ταμιξύοντα χαὶ σχοπούμενον τὸ ἐσό- 

μβνὴν, ἐμβριϑῶς δ᾽ ἐνουθέτει τὸν παῖδα χατὰ δέος τοῦ μή τι διαμαρτεῖν 9 

ὅ χαί φησιν. ἄρα δυνησόμεϑα ἐγὼ καὶ ἢ υήτηρ χαὶ οἱ ἀδελφοὶ προσ- 

χυνῇσαί σε; --- διὰ μὲν γὰρ ἡλίου τὸν πατέρα, διὰ δὲ σελήνης τὴν 
Ρ. 45 Μ. μητέρα, διὰ δὲ τῶν ἕνδεχα ἀστέρων τοὺς [ ἕνδεχα ἀδελφοὺς ὑποσημαίνειν 

ἔοικας -- ὃ μηδὲ εἰς νοῦν ποτε ἔλϑοι τὸν σόν, ᾧ παῖ, λαϑοῦσα δὲ 
χαὶ ἢ μνήμη τῶν φανέντων ὑπεξέλϑοι" τὸ τὰρ τὴν. ἐπὶ τοῖς οἰχείοις 

10 ἐλπίζειν χαὶ χαραδοχεῖν ἡγεμονίαν ἀπευχτὸν ἄγαν παρ᾿ ἐμοὶ χριτῇ, νομίζω 

δὲ χαὶ παρὰ πᾶσιν, ὅσοις ἰσότητος μέλει καὶ συγγενιχῶν διχαίων.“ εὐλα- 10 

βηϑεὶς δ᾽ ὁ πατήρ, μὴ τις ἐκ τῆς συνδιαιτήσεως ἐπιγένηται ταραχὴ 

χαὶ στάσις τοῖς ἀδελφοῖς μνησιχαχοῦσιν ὑπὲρ τῶν ὀνειράτων τῷ ὕξασα- 

μένῳ, τοὺς μὲν ἐχπέμπει ποιμανηῦντας, τὸν δὲ οἴχοι παρεφύλαττεν ἄχρι 

--- [- χαιροῦ τοῦ προσήχοηντος, εἰδὼς ὅτι τῶν τῆς ψυχῆς παϑῶν χαὶ νοσημάτων 

λέγεται εἶναι χρόνος ἰατρός, ἱχανὸς χαὶ πένθης ἀνελεῖν χαὶ θυμὸν σβέσαι 

χαὶ φόβον ϑεραπεῦσαι" πάντα τὰρ ἐξευμαρίζει χαὶ ὅσα χατὰ τὴν φύσιν 

δυσίατα. ὡς δ᾽ ἐτόπασε μηδὲν ἔτι ταῖς διανοίαις αὐτῶν ἔχϑος ὑποιχου- 1 

ροῦν, ἐχπέμπει τὸν υἱὸν ἄμα μὲν τοὺς ἀδελφοὺς ἀσπασόμενον, ἅμα δὲ 

᾿ --} χαὶ δηλώσοντα. πῶς ἔχουσιν αὐτοί τε χαὶ αἱ τῶν ϑρεμμάτων ἀγέλαι. 

(3.) ταύτην τὴν ὀδὸν ἀρχὴν συνέβη γενέσϑαι μεγάλων χαχῶν τε αὖ χαὶ 1" 

ἀγαϑῶν παρ᾽ ἐλπίδας ἑχατέρων. ὃ μὲν γὰρ ταῖς ἐπισχήψεσι πειϑαρχῶν 
Ψν , 

τοῦ πατρὸς ἥει πρὸς τοὺς ἀδελφούς, ὁ 
΄ 

ι δὲ υαχρόϑεν ἀφιχνούμενον ἰδόντες 
"» ΕΟ ΄ ΓΝ Ψ“ ΄ ᾿  ἌΥ ᾿ , 

ἄλλος ἄλλῳ διελάλουν οὐδὲν εὔφημον, ὁπότε οὐδ᾽ ὀνομαστὶ προσαγορεύειν 

5 ἠξίουν αὐτόν, ἀλλ᾽ ὀνειροπλῇγα χαὶ , ἐνυπνιαστὴν"“ χαὶ τοιαῦτα ἐπεφήμιζον 

1 τοῦ ὑπ. Ρ προτέρου τὴν. Ἡ, ἑτέρου ἴῃ ἰόχί ἢ ἀνέφηνεν Η 

2. αὑτόν οοὐιὶ. (ν) 4 δὲ Ο τι ον. ΠΡ ὦ χαί φησιν οι, Ὁ) 

ρμοβὲ ἀδελφοί αὐἰά. σου Δ ἰ ἕνδεκα αἷί. οὐ. ΟΛΕΘΗΡ 8. μηδ᾽ ΑΥ̓Ο, μὴ Εὶ 

ποτε ὁπ). ἃ λαϑοῦσα)] ἐλαϑεῖσα νε] λυϑεῖσα οσοπὶ. Μδηρ, 9. χαὶ οὠ. ΕΠ 

ἐπεξέλϑθοι Η τὴν οἵ, ΚΕ 10. ἄγαν] ἅπαν Εὶ 11 ὅσοις] οἷς ΒΕΚ 
ελ 

ἰσότητος (ΟΥΓ, οχ Ἰσότης Β, ἰσότης ΟΕΗΡ μέλλει ΒΜΥ!, μέλλει Καὶ 12 δὲ 

σνο τις) πως ἡ συνδιαιτήσεως Κα (οπ]. Μδηρ.): συναντήσεως ἑεἰοτὶ 

γένηται Ὁ 11 12 παϑῶν χαὶ οἵη. ΥῸ ι0 εἶναι οὰ, " 

ἱχανὸς ὁπ. Εὶ καὶ ἀηθ πένθος οἴη, 11 τὴν οἵη. δ 18 δὲ ΟΑΛῸ 
διανοίαις οἴη. ἡ ἄχϑος ΕΠΡ 18.,.19 ἐποιχουροῦν Ὁ 31 ὁδὸν οὐ. Ρ 

τε οὔ. Ν 2]. 22 τε χαχῶν χαὶ ἀγαϑῶν αὖ ἰγάηβρ. ἡ 2 πειϑαρχῶν 

ταῖς ἐπισχήψεσι ἔγαπβρ. Δ (ἴδηρ,) ἐπισχέψεσι ΒΕΜΕῚ 25 ἥκει Ε 
94. ἄλλος) ἄλλως Η διελαλοῦνϑ᾽ ἃ ὁπότ᾽ ἡ οὐδὲ ΟΥῸ 
9ῆ ἀλλὰ ( τὰ απίρ τοιαῦτα αὐ. ΜΑΕῊ: τοιαῦτ᾽ ἀΚ 
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χαὶ ἐπὶ τοσοῦτον προῆγον ὀργῆς, ὥστε χαὶ τὸν ἐπ᾽ αὐτῷ φόνον οὐ πάντες 

ἀλλ οἱ πλείους ἐβούλευον χαὶ ὑπὲρ τοῦ μὴ χαταφωραϑῆναι ῥιπτεῖν 

ἀνελύντες ἐγνώχεσαν εἰς ὄρυγμα ἧς βαϑύτατον" πολλαὶ δέ εἰσι περὶ τὸν 

12 τόπον ὕδατος ὀμβρίου δεξαμεναί. χαὶ μιχροῦ τὸ μέγιστον ἄγος, ἀδελ- 

φοχτονίαν, εἰργάσαντο, εἰ μὴ παρηγορίαις τοῦ πρεσβυτάτου μόλις ἐπεί- ὃ 

σϑησαν, ὃς παρήνει μὴ ἐφάψασθαι τοῦ μιάσματος, ἀλλ᾿ αὐτὸ μόνον εἰς 

ἕν τῶν ὀρυγμάτων ῥῖψαι, διανοούμενός τι σωτήριον, ἵνα λαβὼν μετὰ τὴν 

11 ἀναχώρησιν ἀπαϑῇ παντὸς χαχοῦ παραπέμψῃ τῷ πατρί. συναινεσάντων 

δέ, ὃ μὲν προσιὼν ἠσπάζετο, οἱ δὲ ὡς πολέμιον συλλαβόντες ἀπαμπί- 

σχουσι τὴν ἐσθῆτα χαὶ τὸν μὲν χαϑιμῶσιν εἰς βαϑεῖς βόϑρους, τὴν δ᾽ 10 

ἐρίφου αἴματι φοινίξαντες διαπέμπονται τῷ πατρὶ πρόφασιν ὡς ὑπὸ ϑηρίων 

10 δαπανηϑέντος. (4.) ἐχείνῃ δὲ τῇ ἡμέρα χατὰά τινα συντυχίαν ἔμποροί 

τινες ὡδοιπόρουν τῶν ἔϑος ἐχόντων ἀπ᾽ ᾿Αραβίας εἰς Αἴγυπτον χομίζειν 

φόρτον" οἷς ἀνελχύσαντες τὸν ἀδελφὸν πιπράσχουσιν, ἡγησαμένου τὴν 

Ἰνώμην τοῦ χαϑ' ἡλιχίαν τετάρτου" χαὶ 1ὰρ οὗτός μοι δοχῶ δείσας, ιὖ 

μή ποῦ ὑπὸ τῶν ὀργὴν ἀμείλιχτον ἐπ᾿ αὐτῷ ζωπυρούντων δολοφονηθῇ, 

συνεβούλευσεν ἀπηδύσϑαι δουλείαν ὑπαλλαττόμενος [ θανάτου, χουφότερον ῥ. ἨΝ. 

ι0 χαχὸν μείζονος, ὁ δὲ πρεσβύτατος --- οὐ γὰρ παρῆν πιπρασχομένου --- 

διαχύψας χαὶ μὴ χατιδών, ὃν ἀπολελοίπει πρὸ μιχροῦ, ἐβόα χαὶ ἐχεχρά- 

γει χαὶ τὰς ἐσθῆτας περιρρηξάμενος ἄνω χαὶ χάτω χαϑάπερ ἐμμανὴς Ὁ 

ἐφέρετο τὰς γεῖρας χροτῶν χαὶ τὰς τρίχας τίλλων, ,.τί πέπονθε;“ λέγων" 

11 οεἴπατε, ζῇ ἢ τέϑνηχεν; εἰ μὲν οὐχ ἔστι, δείξατέ μοι τὸν νεχρόν, ἵν᾽ 

ἐπιδαχρύσας τῷ πτώματι λωφήσω τῆς συμφορᾶς" ἰδὼν χείμενην παρη- 

γορηϑήσομαι. τί χαὶ γεχρῷ μνησιχαχοῦμεν; πρὸς τοὺς ἐχποδὼν φϑόνος 

οὐδεὶς φύεται. εἰ δὲ ζῇ, ποῖ γῆς ἀπελήλυϑε; φυλάττεται παρὰ τίσιν; 35 

1 προῆγον} προήχϑησαν νοὶ προ εσαν ὁσοπὶ. δίδην, ἐπ᾿ ἐν Εὶ 3 ἀὐλὰ Ὁ 
α Ἷ 2 ὃ 

ἐπεβούλευον α Ὡ, ὦ χαταῷ. ῥίπτειν ἀνελόντες ἐγνώχεσαν δ΄, χ. ἀνελόντες ῥίπτειν 

ἐ. 0 2 ῥίπτειν ΟΥ̓ 2 ἀνελόντας ἐγνώχασιν ᾿' 

τῆς γῆς 0 4 ἄγος νῸ ἢ Ὁ παρηγορίαις Η πρεσβυτέρου Δ, πρεῦ- 

βύτου ῈΝ ῦ ἀλλὰ ( αὐτὸν ΒΜΗ ἴ μετὰ τὴν οὐ. ΟΥὧῸ 

9 δ᾽ (015) ΒΕῈΚΝ 9. 10 απο ἀπαμπίσχουσι αὐ, ἅπασαν ΛΕΘῸΠΡ 10 δὲ νὼ 
11 διαπέμπουσι ἡ ((οτί. γοοίθ) πρόφασιν Δ: προφάσει ἑοἰοτὶ 19 ὁδοιπόρουν Α 

14 εἰσηγησαμένου οομΐ, Μαηκ, 14. 1 τῆς γνώμης ΥΚῸ 15 δοχεῖ Ὁ 

Ιὺ μὴ ποῦ ΔΑ(ὐ, μήποτε Κα: μήθ᾽ Ε΄, μὴ σοίοτῦὶ ὑπ᾽ αὐτῶν Καὶ 18 οὐ] ὁ Ε!' 
οὐδὲ γὰρ ἦν Α 20 τὴν ἐσθῆτα ( καϑὰ ἐχμανὴς ἃ 

21 ἐφαίνετο Η τὼ χεῖρε ἡ χαὶ οἵη, Εὶ 2 πτώματι Η, σώματι 

ΕΠ) λοφήσω 24 χαὶ ὁηῃ. Ὁ ἐχ ποδῶν ΟΥ̓ΟΚΕ 9 ἀπελήλυϑε 

οἵη, ἃ δοΐο παρὰ 8Δ)04, χαὶ ἃ 
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οὐ τὰρ δὴ κἀγὼ χαϑάπερ ἐχεῖνος ἐν ὑποψίαις εἰμί, ὡς ἀπιστεῖσθαι. “ 
Φ » , . ᾿ - ᾿ ᾿ , " ΄ 

εἰπόντων δ᾽ ὅτι πέπραται χαὶ τὴν τιμὴν ἐπιδειχνυμένων, ,χαλὴν ἐμπορίαν" 18 

εἶπεν ,ἐστείλασϑε. τὰ χέρδη διανειμώμεθα" τοῖς ἀνδραποδισταῖς περὶ 

χαχίας ἄθλων ἁμιλλησάμενοι στεφανηφορῶμεν, προσυπερβαάλλοντες αὐτοὺς 
΄ν ὠμότητι σεμνυνώμεϑα' χατὰ ἀλλοτρίων ἐχεῖνοι συντίθενται, χατὰ ὃ᾽ 

οἰχειοτάτων χαὶ φιλτάτων ἡμεῖς, χεχαινηούργηται μέγα ὄνειδος, περιβό- 19 
» ; - " ’ ᾿ ΄ - - - 

τὸς αἰσχύνη. μνημεῖα χαλοχλγαϑίας οἱ πατέρες ἡμῶν πανταχοῦ τῆς 
, 5" " , ΄ - " ᾿ ᾿ ᾿ 

οἰχουμένης ἀπέλιπον, ἀπολείψομεν χαὶ ἡμεῖς ἀπιστίας χαὶ μισανϑρωπίας 
᾿] ΄ μὺ , ᾿ " [ - ΄ - 

αἀϑεραπεύτου: διαβολάς: φϑάνουσι γὰρ αἱ τῶν μεγαλουργηϑέντων φῆμαι 
δι , »" " ὲ - ἢ ΓΔ -." » ξ ὩΣ ᾿ , 

10 πανταχόσε, τῶν μὲν ἐπαινετῶν ϑαυμαζόμεναι, τῶν δ᾽ ὑπαιτίων ψόγου 

χαὶ χατηγορίας τυγχάνουσαι. τίνα ἄρα τρόπον ὁ πατὴρ ἡμῶν τὴν περὶ 90 

τῶν συμβεβηχότων ἀχοὴν δέξεται; τρισμαχαρίῳ χαὶ τρισευδαίμονι τὸν 
3 ΄ “- Ἷ ν ᾿ “-. “- ΄ τι 

χαϑ᾿ ἡμᾶς βίον ἀβίωτον παρέσχησϑε. τὸν πραϑέντα τῆς δουλείας ἢ 

τοὺς πεπραχύότας τῆς ὠμότητος οἰχτιεῖται; πολὺ μᾶλλον εὖ οἷδα ἡμᾶς, 

15 ἐπεὶ χαὶ τοῦ ἀδιχεῖσθϑαι τὸ ἀδιχεῖν γαλεπώτερην. τὸ μὲν γὰρ δυσὶ 

βοηϑεῖται τοῖς μεγίστοις, ἐλέῳ χαὶ ἐλπίδι, τὸ δ᾽ οὐδετέρου μετέχον ἅπασιν 
΄ “- -" - . 3, ᾿ οἷν - . -ς Ζλ [ “2 Γ 

ἡττᾶται τοῖς χριταῖς. ἀλλὰ τί ταῦτα ϑρηνῶν ἀπηχῶ; βέλτιον ἡσυχάζειν, 31 

μὴ χαὶ αὐτὸς παραπολαύσω τινὸς ἀπευχτοῦ" τραχύτατοι γάρ ζἔστε) εἰς ὀργὴν 
, ’ ᾿ “ Α ν ΄ β΄ ΄ ’ ὡ - ᾿΄ 

χαὶ ἀπαραίτητοι χαὶ πνεῖ λαμπρὸς ἔτι ὁ ἐν ἐχάστῳ ϑυμός.“ (2.) ὡς ὃ» 
ΓῪ] ιν Γ " ᾿ ΣῚ , ΄ ᾿΄ [ υ - ᾿ “ιν 

0 δ᾽ ἤχουσεν ὃ πατὴρ οὐ τἀληΐές, ὅτι πέπραται ὁ υἱὸς αὐτοῦ, τὸ δὲ 

ψεῦδος, ὅτι τέϑνηχε χαὶ ὡς ὑπὸ ϑηρίων ἐξανάλωται, πληχϑεὶς τὰ μὲν ὦτα 

διὰ τῶν λεγομένων, τοὺς δ᾽ ὀφθαλμοὺς διὰ τοῦ φανέντος --- ὁ γὰρ χιτὼν 

Ρ. 40 Μ. αὐτοῦ κατεσχισμένος  χαὶ χατῃχισμένος χαὶ πολλῷ αἵματι πεφοινιγμένος 

2 δὲ νῸ πέπρακται (510) Καὶ, πέπρα ταῖ Εὶ Ὡ, ὃ χαλὴν εἶπεν ἐμπορίαν 

ἔγᾶπερ. ΥὉ 3. ἐστείλασϑε εἶπε τταηβρ. δ διανειμιώμεϑα οὐαὶ. : διανεμιύ- 

μεϑα ν 4. ἁμιλλησόμενοι οοηΐ. Μίδῃρ, στεφανηφοροῦμεν ΚΗΡ 

προσυποβάλλοντες Μ΄, προσεπιβάλλοντες Ὁ ὃ ὠμότητι] ἀμουσότητα "ὶ σεμνυ- 

νόμενα ΟΠ: χατ᾿ ΑΥ̓Ο τῶν ἀλλοτρίων " Ὁ μέγας Η καὶ αὐ, 

δηΐο περιβόητος Καὶ 1. ὃ πανταχοῦ τῆς οἰκουμένης δηΐο οἱ πατέρες ἡμῶν ἴγβῆβρ. Α΄ 

5. ἀπέλειπον ΗΡ ἀπολείνωμεν ΥΟΚ καὶ ργ. ὁ. Εὶ μισανϑρωπίας χαὶ 

ἀπιστίας ἔγῃδρ. ἡ 9. ἀϑεραπεύτου ἢ φῆμαι] μνῆμαι ΗΡ 10 πανταγοῦ 

χόσπε 
ΗΡ, πανταχοῦ Καὶ 11 τίν᾽ ἡ περὶ οἵη. ἃ 12..13 τὸ χαϑ᾽ ὑμᾶς 

σοπὶ. Μδῃσ. 13 παράσχησϑε Κι, παρεσχῆσϑαι ΒΕΜΨΥ', παρέσχεσλε Α (Μαηρ.) 

παρέσχετε ἡ Ὃ 14. οἰχτιεῖ τις 10 οὐδ᾽ ἑτέρου ΕΠ {παρ᾽ ἅπασιν 

ἐθηϊοῖο 18 ταχύτατοι "Ῥ ἐστε αὐ Ἰαϊ εἰς ὀργὴν ΒΚΜ; εἰς οἵη. 

οοίθτὶ 19 χαὶ πνεῖ] χαπνεῖ Εὶ λαμπρῶς ΒΕΒΉΗΞ; λάβρως ἐοη]. Μδηρ. 

20 δὲ ( Ροβί πατὴρ δα, αὐτοῦ ΟΚ9 21 ἐξανήλωται ΟΚ 22) τῶν 

φανέντων Α 8 αὐτοῦ οοάά.: αὐτῷ Μδηρ. χατηχισμένος χαὶ χατεσχισμένος 

ἰγαπβρ. ΒΕΚΜ, καὶ κατηχισμένος ὁπ. (ἢ 
ῬΏΠΟΝ 5. ὑρετα νο]. ΤΥ .“- Ὗν, 
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- 

ἐχεχόμιστο --- συγχυϑεὶς ὑπὸ τῆς περιπαϑήσεως ἀχανὴς ἐπὶ πλεῖστον 

χρύνον ἔχειτο, μηδ᾽ ὅσον τὴν χεφαλὴν ἐπᾶραι δυνάμενος, ϑλιβούσης χαὶ 
ω Σ », “ «Ὁ ΡΝ ΎὙ} , .Σ» ν᾿» 33 ἐχτραχηλιζούσης τῆς συμφορᾶς. εἶθ᾽ ὥσπερ τινὰ πηγὴν δαχούων ἐξαίφνης 

ἀνιεὶς μετ᾽ οἰμωγῆς πιχρᾶς παρειὰς χαὶ γένεια χαὶ στέρνα χατένιπτ 

χαὶ τὰς περὶ αὐτὸν ἐσθῆτας ἄμα τοιαῦτ᾽ ἐπιλέγων. οοὐχ ὁ ϑανατός ὃ 

με λυπεῖ, τέχνην, ἀλλ'͵ ὃ τούτου τρύπος" εἰ ἐπὶ τῆς ἐτάφης τῆς σῆς, 

παρηγχορούμην, ἐϑεράπευσα. ἐνησήλευσα πρότερον, ἀποϑνγσχοντι τελευ- 

ταίων ἀσπατιαῶν ἐχοινώνησα, τοὺς ὀφϑαλμηὺς συνέχλεισα, ἐπεδάχρυσα 

χειμένῳ τῷ νεχρῷ, πολυτελῶς ἐχήθευσα, τῶν νομιζομένων οὐδὲν παρέ- 

94 λιπὴν. αλλ εἰ χαὶ ἐπὶ τῆς ἬΝ εἶπον ἄν" τὸ οἰχεῖον ὄφλημα τῆς 10 

φύσεως ἀπολαβούσης, ὦ οὗτος, μὴ χατήφει" πρὸς ζῶντας αἱ πατρίδες, 

ἀποθανόντων ὃὲ πᾶσα ἢ τάφος" ὠχύμηρος οὐδεὶς ἢ πάντες ἄνθρωποι, 

ες δι χαὶ γὰρ ὃ μαχροβιώτατος ὀλιγοχρόνιος ἀντεξεταζόμενος αἰῶνι, εἰ δὲ 

ὃὴ χαὶ βιαίως χαὶ ἐς ἐπιβουλῆς ἔδει ϑνήσχειν, ἦν ἂν μοι χουφότερον 

χαχύν, ὑπ᾽ αἀνῃρώπων ἀναιρεθέντος, οἵ χτείναντες νεχρὸν ἂν ἤλξέηταν, 1ῦ 

ὡς ἐπαμήσασϑαι χόνιν χαὶ τὸ σῶμα συγχρύψαι" εἰ ἃξ χαὶ πάντων ἐγΞ- 

Ἱένηντο ὠμότατοι, τί πλέον εἴχον ἢ ῥίψαντες ἄταφον ἀπαλλάττεσθαι; 

τῶν δ᾽ ἐν ὁδῷ παριόντων ἴσως τις ἐπιστὰς χαὶ ππλϑε μάνα, οἴχτον τῆς 

χοινῆς λαβὼν φύσεως, ἐπιμελείας χαὶ ταφῆς ἠξίωσε, νυνὶ ὃ, ὡς λύγος, 

ἀτιϑάσοις χαὶ σαυχοβύροις θηρσὶν εὐωχία χαὶ ϑοίνη γέγονας γευσαμένοις 90 

οὐ χαὶ ξἕστιαϑεῖσι τῶν ἐμῶν σπλάγχνων. αϑλητής εἰμι τῶν αβουλή- 

των, εἰχῇ εγύμνασμαι πολλαῖς χαχοπαϑείαις, ἀλώμενος, ξενιτεύων, 

ϑητεύων, ἀναγχαζόμενηος, ἄχρι χαὶ ψυχῆς ἐπιβουλευόμενος ὑφ᾽ ὧν 
“ ᾽ 5 - "ἢ ᾿ 3 γ» ΣΟ »νΝ » ΄ ἌΨ ν κ" 

ἤχιστ᾽ ἐχρῆν" χαὶ πολλὰ μὲν εἰδην, πολλὰ ὃ ἥχουσα, μυρία ὃ᾽ αὐτὸς 

1 ἐπὶ ὁπι. (ἱ ὦ ἐχτραγηλιζούσης ΔΕἙἝΤΡ: τραγηλιζομένης σοϊοτὶ 4 στέρνα χαὶ 

γένεια {γαπ8ρ. ἡ χκατένειφε ΑΕ ΠΗΡ ὃ αὑτὸν ΟΛΎΘΤΙ ὅ: αὐτὸν σοίοτὶ Ὁ τούτου 

ὁτγας, ὃς οαα. ΚΜ Ὸ τρόπος Μαγκίαπιε : τάφος ὁοη. ΡΟ εἰ αὐ. γὰρ Υ3Κ- 0 

τῆς σῆς} τῆς ὁσίας ὉΒΉΝ, τῇ ταφῇ ΠῸΝΜ, τῆς σῆς, τῇ ταφῇ Κ', σῆς ἴῃ ὁσίας σοττγ. εἰ 

τῇ ταφῇ [6]. Καὶ' ἡ μοκὶ ἐθεράπευτα αὐ. ἂν Μαπρ. ἐνοσίλευσα Ο᾽, νοτη- 

λευϑέντα Υ Ὁ ἀποϑνήσκοντι ΕἸ Κ ΝΜ: ἀποϑνήσχοντα ὁοτογὶ (Υ) ὃ ἀσπασμῶν 

ΚΝ ΥΟ; ἀσπασμάτων σοοτΪ πεδάλρυσα] ἐπεχάλυψα 9. νενομισυένων ΒΕΚΝΥνΟ; ἄσπασι ! ρ 1). " 9 μισμέ 

ΥΚ  Ὸ 9.. 10 παρέλειπον 1Π}᾿, παρέλεινα Καὶ 10 τῆς Ρτ, οἷ. ἡ 11 πρὸς--- 

τάφος (139) οὐ, Ὁ γῷν᾽ Αἱ ζώντων εὐπὶ, Μαμσ, πατρίδας Κ 

12 ἀποθανόντος ΠΡ ὠχύμορος οὐδεὶς ἡ ΟΥΌΡΙΚ ΝΜ: ὠχύμοροι δ᾽ εἰσὶ ΑΕΗ ΡΟ) 

18 ὀλιγοχρόνιος (ὐ: ὀλιγοχρονιώτατος σοιοτὶ 11 δὴ] δεῖ Κὶ μοι ὁπ). ἡ 

1 οἱ Καὶ 11 ἄταφα ᾿ὶ 18 ἐν ὁδῷ ΔΕΘΠΡ: ἄλλων οοτοῦὶ (απ ρ.) 1Ὁ ταφῆς] 
χατηφείας ἡ 2) ἀτιϑάσσοις ΑΕΟΝῸ χαὶ ϑοίνη οι. Ρ 91] τῶν 

ἀβουλήτων εἰμί ἔγαππρ. ἃ 22} εἰχῆ Ατ ἐχεῖϑεν ΚΠ Ο, οἵη. Ε΄, ἐχεῖ σοιϊοτὶ 

ἀλώμενος ΜΌΓ), ἀλόμενος ΝΗ 9, “Ὁ ϑητεύων, ξενιτεύων ἔγάμ80. ἡ 24 ἤχιστ᾽ 

ἐχρῆν σοντ. οχ ἥχιστα χρῆν ( 
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ἔπαϑον τῶν ἀνηχέστων, ἐφ᾽ οἷς παιδευϑεὶς υετριοπαϑεῖν οὐχ ἐγνάμφϑην" 

ἀλλ᾽ οὐδὲν τοῦ συμβεβηχήτος ἀρορητότερον, ὅ μου τὴν ῥώμην τῆς ψυχῆς 
« ᾿ 4 , ΄ ᾿ “ὦ 

ἀνατέτροφε χαὶ χαϑήρηχε. τί γὰρ μεῖζον ἢ οἰχτρότερον πένθος; ἢ μὲν 91 
ὲ ὃ ὦ ὅἱ - δὲ ΑΝ μ ὩΣ ’ ΟΝ ΄ - - ΕΣ ὰ ᾿ - “Ἀ “- κ᾿. "ὶ ᾿] ᾿ 

σϑὴς τοῦ παιδὸς διαχεχόμισταί μοἱ τῷ πατρί, τοῦ δὲ οὐ μέρος, οὐ μέλης, 
δ: 3 5" 9 " κα , Νι4} ΄ , μα μὰ »Ν " Ω μ᾿ - 

5. οὐ βραχὺ λείψανον" ἀλλ μὲν ὅλος δι᾿ ὅλων δεδαπάνηται υηδὲ ταφῆς 

δυνηϑεὶς ἀξταλαχεῖν, ἢ δ᾽ οὐδ᾽ ἂν εἰσπεμφϑγναί μοι δοχεῖ τὸ παράπαν, 

εἰ υἢἡ πρὸς ἀνίας ὑπόμνησιν χαὶ ὧν ὑπέμεινε χαίνωσιν, εἰς ἀλήστηυς 
μ᾿ χαὶ συνεχεῖς ἐμοὶ συμφοράς.“ χαὶ ὁ μὲν τοιαῦτ᾽ ἀπωδύρετο. οἱ ὃ 

ν » ΄ - "» ΄ Ἁ μγύ 

Ρ. 40. ἔμποροι 1 πιπράσχουσι τὸν παϊδχ ἐν Αἰγύπτῳ τῶν εὐνούχων τινὶ τοῦ 
᾽ - 

10 βασιλέως, ὅς ἐστιν ἀρχιμάγειρος. 

(0.) Ἄξιον μέντοι μετὰ τὴν ῥητὴν διήγησιν χαὶ τὰ ἐν ὑπονοίαις 38 

πρηοσαποδοῦναι" σχεδὸν Ἰὰρ τὰ πάντα ἢ τὰ πλεῖστα τῆς νομοϑεσία 
-- ΄ , » , ΄ , [ὦ . 

ἀλληγχορεῖται. ὁ τοίνυν ἐπιχρινόμενος τρόπος παρὰ μὲν ̓ Πβραίοις ᾿Ιωσὴ Ὁ 
χαλεῖται, παρὰ ὃ᾽ Βλλησι χυρίου πρόσϑεσις “, εὐθυβολώτατον (ὄνομα) 

1ὸ χαὶ τῷ δηλουμένῳ πηαγματι οἰχειότατον " προσίήχη γάρ ἐστι τῆς τὸ χῦρος 

ἁπάντων ἀνημμένης φύσεως ἢ χατὰ δήμους πολιτείχ. ἢ μὲν γὰρ υεγα- 39 

λόπολις ὅδε ὁ χόσμος ἐστὶ χαὶ μιᾷ γρῆται πολιτείᾳ χαὶ νόμῳ ἑνί λόγος 

ὃξ ἐστι φύσεως προσταχτιχὺς υὲν ὧν πραχτέον, ἀπαγορευτιχὺς δὲ ὧν 

οὐ ποιητέον: αἱ δὲ χατὰ τόπους αὗται πόλεις ἀπερίγραφοί τέ εἰσιν 
᾿ 

"ὺ ἀριϑμῷ χαὶ πολιτείαις χρῶνται διαφερούσαις χαὶ νόμοις οὐχὶ τοῖς αὐτοῖς, 

ἄλλα 1τὰρ παρ᾽ ἄλλοις ἔϑη χαὶ νόμιμα παρεξευρημένα χαὶ προστεϑειμένα, 
Ν] ᾿ ε ᾿] . [ἢ 

αἴτιον ὃὲ τὸ ἀἄμιχτον χαὶ ἀχοινώνητον οὐ μόνον Ἑλλήνων πρὸς βαρβάρους 30 

ἢ βαρβάρων πρὸς “λληνας, ἀλλὰ χαὶ τὸ ἑχατέρου γένους ἰδία πρὸς τὸ 

παϑεῖν 
1 μετριοφρονεῖν Καὶ 2 ὅ μου ΟἾΝΟΟ; ὃ μοῦ Ε΄, ὁμοῦ Β, ὁμοῦ εοἴοτ! 3. ἀνατέ- 
τροφε ΟΒΕΚΜ: ἀνατέτραφε σρίοτὶ χαὶ ὁηι. ΒΜ 4 αἷτϊ, τοῦ] τῷ ἢ, τῶν Υ! 

ἢ ὅλως αὶ μηδὲν ὁ θ᾽ δυνηϑεὶς ὁοτῖ, ὁχ δυνηϑῆς λαχεῖν 

ἥδ᾽ Α οὐδ᾽ ἂν) οὐδὲν Ρ εἰσπεμφϑῆναι Α: ἐχπεμφϑῆναι σοίοτὶ 

οὐδενὸς ἕνεχα πεμφῆ ναί οοηϊ. δ πὰ]. δοχῇ { τὸ παράπαν οπι. ἡ 
ε χαίνισιν 

Ἵ χαὶ οἴη. ὑπεμένητε ὁ) καίνωσιν ΒΔΓ Ὁ νἱά.}: χαίνωσιν Μ, χένωσιν 

ΟῚ χαίνισιν ΛΕΘῸΠΠΡ, χαχῶν νὉ, χαχῶν, ἵν᾽ ἡ Καὶ ἀλλήλους (ὦ Καὶ 8 τοιαῦτα 

Ν, τοιαῦτα δ᾽ Β ἐπωδύρετο ἡ 9. ἐν αἰγύπτω τὸν παῖδα ἔγάπδῃ. ΟΥ̓Θ 

10 ὅστις ΝῸ 12 τὰ ρὲ. οἵη. ἃ ἢ] καὶ ΠΡ 14 δὲ ΟνὼῸ 

κυρίου ἴοτγί, ἀοϊοπάϊπην ὀθηδοῖ! Μδης. ὄνομα δ άϊαὶ 1 δηλωμένω Νὶ 

πράγματι Ε (ἐοηΐ, Μη σ.): γράμματι οοἱοτί ἐστι ΛΕΘΗΡ : ἐπὶ οοίοτὶ 

10 φύτιν Ο 11 ὁ ου. Ἡ μία Τὶ 18. ἐστι οἵη. ἡ πρητρεπ- 

τιχὸς Υ Ὁ τῶν πραχτέων ΥὋ ἀπαλλαχτιχὸς ἃ 19 οὐ] μὴ ἃ 

1 ἤϑη ἃ παρεξηυρημένα ( 3. ἑκάτερον ΠΡ Ἱένους Ὁ, γένδος Κι: 

μέρους Α, γένος σοίοτὶ 

53 
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,’ , Ὕ Σ ᾿ "ν " ᾿] ᾿ ᾽ ᾿ , ΄ ὀμήφυλον" εἰ ὡς ἔοιχε τὰ ἀναίτια αἰτιώμενοι, χαιροὺς ἀβουλήτους, 

ἀγονίαν χαρπῶν, τὸ λυπρόγεων, τὴν θέσιν ὅτι παράλιος ἢ μεσόγειος ἢ 

χατὰ νῆσον ἢ χατὰ ἤπειρον ἢ ὅσα τούτοις ὁμοιότροπα, τἀληϑὲς ἢσυχά- 
ζουσιν" ἔστι δ᾽ ἢ πλεονεξία χαὶ ἢ πρὸς ἀλλήλους ἀπιστία, δι᾿ ἃς οὐχ 

[2 ἀρχεσϑέντες τοῖς τῆς φύσεως ϑεσμοῖς τὰ δόξαντα συμφέρειν χοινῇ τοῖς 

31 ὁμογνώμοσιν ὁμύλοις ταῦτα νόμους ἐπερήμισαν. ὥστε εἰχύτως προσϑῆχαι 

μᾶλλον αἱ χατὰ μέρος πολιτεῖαι μιᾶς τῆς χατὰ τὴν φύσιν" προσϑῆχαι 

μὲν γὰρ οἱ χατὰ πόλεις νόμοι τοῦ τῆς φύσεως ὀρϑοῦ λόγου. προσϑήχη 

39 δέ ἐστι πολιτιχὺς ἀνὴρ τοῦ βιοῦντος χατὰ φύσιν. (1.) οὐχ ἀπὸ σχοποῦ 

μέντοι χαὶ χιτῶνα ποιχίλον ἀναλαμβάνειν λέγεται (ἄ6η. 317, 3)" ποιχῶνον 10 

γὰρ πολιτεία χαὶ πολύτροπον, μυρίας ὅσας ἐνδεχομένη μεταβολάς, προσ- 

ώποις, πράγμασιν, αἰτίαις, πράξεων ἰδιότησι, χαιρῶν χαὶ τόπων διαφοραῖς. 

33 ὥσπερ Ἰὰρ χυβερνήτης ταῖς τῶν πνευμάτων μεταβολαῖς συμμεταβαάλλει 

τὰς πρὸς εὔπλοιαν βοηϑείας, εὐθύνων τὸ σχάφος οὐχ ἑνὶ τρόπῳ, χαὶ 
ἰατρὸς οὐ μιᾷ χρῆται ϑεραπείᾳ πρὸς ἅπαντας τοὺς χάμνοντας, ἀλλ᾽ οὐδὲ 15 

πρὸς ἕνα, τοῦ πάϑους ἡ ἐπιμένοντος, ἀλλ᾽ ἐπιτηρῶν ἀνέσεις, ἐπιτάσεις, 

πληρώσεις, χενώσεις, αἰτίων μεταβολὰς ποιχῶλλει ταῦτα πρὸς σωτηρίαν 

84 ποτὲ μὲν ταυτὶ ποτὲ δὲ ταυτὶ [ προσφέρων, οὕτως, οἶμαι, χαὶ τὸν πο- νΡ. 47 Ν. 

λιτιχὸν ἀναγχαῖον εἶναί τινα πολυειδῆ χαὶ πολύμορφον, ἕτερον μὲν χατ᾽ 

εἰρήνην, ἕτερον δ᾽ ἐν πολέμῳ, ἄλλον δὲ ἐπισυνισταμένων ὀλίγων ἣ πολλῶν, 30 

τῶν μὲν ὀλίγων εὐτόνως χατεζανιστάμενον, ἁετὰ δὲ πειθοῦς τοῖς πολλοῖς 
΄ -"  ώ Η ᾿ -» ἢ; » "᾿ ΡΨ. ὡ., δ ΄ 

δμιλοῦντα, χαὶ ὅπου μὲν μετὰ χινδύνου τὸ εἶναι, διὰ τὸ χοινωφελὲς φϑά- 
Υ 

νοντα τοὺς ἄλλους αὐτουργία, ὅπου δὲ πόνων ἢ σχέψις, ἑτέροις ὑπηρετεῖν 

Ἱ τὰ ἀναίτια] τἀναντία ΝῸ 2 ἀγονίαν ονο; ἀγωνίας Καὶ, ἀγονίας σεἰοτὶ 

τὸ λυπρόγεων ΟΥ̓Θ; τῶν λυπρογέων Κι, τὸ λυπρόγειον σοίοτὶ παράλειος ΜΗ 

4 ἔστι] τί Εἰ; ἔτι οοπὶ. Μαηρ. δὲ ΟΥ̓ΟΝὨ ἡ τω οἵη. ὃ τοῖς 

οι. τῆς ὁ. Κ᾽ Θ ὁμογνωμονοῦσιν Ὁ νόμοις ΒΕΜΕ 

ὥστ᾽ Τ αἱ χατὰ] εἰχότως Ο τὴν οὐ. ΟΑΥ̓ΟΡ προσϑῆχαι -- 
φύσιν (9) οἴ. ἡ ὃ πόλιν Τατῃ. ἢ δ᾽ ἐστὶ ΒΕῈΜ φύσεως (Ξε εὡς 

ογαβὺ 11 πολιτεία οπι. Ρ, δἀά, πιρ. " πολύτροπος Ὁ ἐνδεχό- 

μενον ἡ 12. αἰτίαις οι, ἃ πράξεων Καὶ (σοπὶ, δίδηρ.): ξένων 30, προξένων 

οοίοτὶ χαὶ ἀπία χαιρῶν δά, 19. γὰρ ον. Η συμμεταβάλλοι Εὶ 
1 οὐ] οὐχὶ ΑἸΘῊΡ οὐδὲ] οὐ ΒΕΝ 1Ὁ ἐπιτάσεις οτῃ. 11 αἰτίων 

ΟΑ: αἰτιῶν ἐδτοτγὶ ; σιτίων ὁοοπὶ, Μαην. ταῦτα βιβροοίαῃη; τὰ σοηϊοῖίο 

18. αἱϊ. ταυτὶ] ταῦτα ΒΕῈΚΝ οἶμαι οἵα. ἃ 19. εἶναι ἀναγχαῖον ἰγάηϑρ. ΠΡ; 

εἶναι καὶ ἀναγκαῖον Τπιγπ., χατ᾽ ἀναγχαῖον εἶναι ΜΔῺΡ, 90 δὲ νῸ δ᾽ ΒΕΚΝ 
ἢ --ὀλίγων (231) οι. ΒΕΜΟ 2] μὲν] δὲ Εὶ μετὰ ---ὁμιλοῦντα (22) οι. ΒΕῈΜ 

πειθοῦς} πλήϑους Καὶ 22 τοῦ εἶναι ΒΕΚΝ (ἰοτί. τϑοίο) μετὰ χινδόνου τι, 
οἷον διὰ τὸ χοινωφελές, ἐομὶ, δίκην, 95 ἡ σκῆψις Υ ἑτέρους ΔῸ 
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ἐξιστάμενον. εὖ μέντοι τὸ φάναι πιπράσχεσθαι τὸν ἄνθρωπον" ὁ μὲν 8ὅ 

γὰρ δημοχόπος χαὶ δημηγόρος ἀναβὰς ἐπὶ τὸ βῆμα, χαϑάπερ τὰ πιπρασχό- 

μενα τῶν ἀνδραπόδων. δοῦλος ἀντ᾽ ἐλευϑέρου γίνεται διὰ τῶν τιμῶν, ἃς 

δηχεῖ λαμβάνειν, ἀπαχῆεὶς ὑπὸ μυρίων δεσποτῶν, ὃ δ᾽ αὐτὸς χαὶ ϑη- 30 
μ » , , μὴ ,.Δἄδ " - »Ν»» ΄ 

δ ριάλωτος εἰσάγεται" ϑηρίον δὲ ἀτίθασον ἢ λοχῶσα χενοδοξία συναρπά- 

σχουσιν" οὐ γὰρ εἷς δεσπότης τῶν πολιτευομένων, ἀλλ᾽ ὄχλος, ἐ 

ἕτεροι χατά τινας ἐφεδρείας χαὶ διαδοχάς" οἱ δὲ τρίπρατοι χαχῶν ϑερα- 

πόντων τρόπον ἀλλάττουσι τοὺς χυρίους οὐχ ὑπομένοντες τοὺς προτέρους 

0 διὰ τὴν ἁψίχορον χαὶ φιλόχαινον τῶν ἡϑῶν ἀνωμαλίαν. 

(8.) Τοσαῦτα χαὶ περὶ τούτων. ὁ μέντοι! νεανία 
΄ » ΨΧὶ 

(ἢ -"» “ὶ ᾿ -»ἭῈ΄ .2" ξ τ ́“ὶ ῷ - Φ9 -"] 

ἀχϑεὶς καὶ γενόμενος, ὡς ἐλέχϑη, παρ᾽ εὐνούχῳ δεσπότῃ, τῆς χαλη- 

χἀγαϑίας χαὶ εὐγενείας πεῖραν ὀλίγαις ἡμέραις δοὺς τὴν ἐπὶ τοῖς ὅμο- 

δούλοις ἀρχὴν παραλαμβάνει χαὶ συμπάσης τῆς οἰχίας τὴν ἐπιμέλειαν" 

Ι8 ἤδη γὰρ ὃ χτησάμενος ἐτεχμηριοῦτο διὰ πολλῶν, ὡς οὐχ ἄνευ ὑθας 

ἐπιφροσύνης ἐχεῖνος ἔχαστα λέγει τε χαὶ πράττει. τῷ μὲν οὖν δοχεῖν 35 
" Π ' ᾿ ᾿ [ 

ὑπὸ τοῦ πριαμένου χαϑίστατο τῆς οἰχίας ἐπίτροπος, ἔηογῳ ὃὲ χαὶ ταῖς 

ἀληϑείαις ὑπὸ φύσεως μνωμένης αὐτῷ πόλεων χαὶ ἔϑνους χαὶ χώρας 
᾿ ᾿ Ψ , , »ν ᾿ 

μεγάλης ἡγεμονίαν" ἔδει γὰρ τὸν μέλλοντα ἔσεσϑαι πολιτιχὸν ἐγγυμ- 

"Ὃ νάσασϑαι χαὶ ἐνασχηϑῆναι πρότερον τοῖς χατ᾿ οἰχηνομίαν. οἰχία τε γὰρ 

πόλις ἐστὶν ἐσταλμένη χαὶ βραχεῖα χαὶ οἰχονομία συνηγμένη τις πολιτεία, 
ΠΑΡ " ᾿ ᾿ μ᾿) Ἔ Ζ ΜΞ ὭΣ λ ΄ ἌΣ - ᾿- " , - ἢ 
ὡς χαὶ πόλις μὲν οἶχος μέγας, πολιτεία δὲ χοινή τις οἰχονομία. δι᾿ 39 

ὧν μάλιστα παρίσταται τὸν αὐτὸν οἰχονομιχόν τε εἶναι χαὶ πολιτιχόν, 

Ι τὸ οω. ἃ ὃ εἰσάγεται] γίνεται δ᾽ Α ἀτίϑασον ΟΕῊΡ: ἀτί- 
ϑασσον σεἰοεὶ ἡ} ὡς Ε λοχῶσα ΔΕΓ ΠΡ: δόξα χαὶ ἐδίονὶ ὦ, θ᾽ συναρ- 
πάσασα ΒΕΝ, χαὶ μαρμάζουσα (5 κὶ 1 ἀλλ᾽ ὄχλος ΛΕΘΗΡ: ὄχλος (ὃ ὄχλος ΝῸ) 

Ροϑὶ δεσπότης ἰγάπ5ρ. σοίοτὶ 8 ἐφεδρίας ( Ὁ) τρόπον ὁπι. ΕΘ τοῖς 

προτέροις Ὁ, τοὺς προτέρους οἵη. ἢ 10 φιλόχενον ἡ 11 χαὶ] μὲν 11 (Τγη.), 

οἵη, δίατιν, 12 ἀπαχϑεὶς ΑΥ̓ΘῸ 14. συμπάσης] σὺν πᾶσι ΗΡ τῆς 

οῃ, ΚΟῈ ιἢ γὰρ] δ᾽ οὐκ οἴη. ᾿᾽ Ιῦ ἕχαστα ἐχεῖνος ἔταμπερ. 

ΜΑΡΊΠΗΡ, ἥχιστα ἐχεῖνος ΕΞ τῷ ὁοτι. ὁχ τὸ (ἡ, τῶ σοτῖ. οχ τοῦ "ἢ, τοῦ ἃ 

᾿Ι8 πόλεως ΟΚ(ν) καὶ γώρας καὶ ἔθνους ἰγαπδρ. ΒΕῈΚΝΜ 19. μεγάλης ΛΕΘΗΡ: 

μεγάλην σρίετὶ 19. 30 ἐγγεγυμνάσϑαι ἢ 90 ἀσχηϑῆναι Ὁ οἰκονομίαν] 

οἰχίαν ), οἰχίαν πράγμασιν ΥὋὉ τε οἵη. ἢ 21 ἐστὶν οἵη. ΒΕΚΝ 

ἐστὶ συνεσταλμένη ἢ χαὶ οἰχονοαία ΛΕΘΉΡΙ: καὶ οἵη. σὐζοτὶ συνεσταλ- 

μένη ἢ 22 χαὶ] καὶ ἡ ἢ τις ὁπ). ἢ Ὁ παριστὰ ἢ οἰχονόμον 

11 344ᾳ. ἄφη. εἀρ, 99 19 .--- 0.4. ὈῈ (0]. 918: Φίλωνος : δεῖ τὸν μέλλοντα --- ὃ 

αὐτός ἐστιν 



το ΡΗΙΠΟΝΙΒ 

χὰν τὰ Ἵ χαὶ μεγέϑη τῶν ὑποχειμένων διαλλάττῃ" χαϑαάπερ ἐπὶ 

“ ξΞ .-Ὁ ῷἁ ΗΝ Ξ 
Ἢ ς 

ἐς 

χει χαὶ πλαστιχῆς" ὁ γὰρ ἀγαϑὸς ἀνδριαντοποιὸς ἢ ζωγράφος, 

ἐάν τε Εὐ τ χαὶ χηλοσσιαῖα μεγέϑη χατασχευάτζῃ, ἐάν τε ὀλίγα χαὶ 

40 βραχύτερα, τὴν αὐτὴν ἐπιδειχνύμενος τέχνην ὁ αὐτός ἐστι, (0.) σφόδρα 

δὲ εὐδηοχιμῶν ἐν τοῖς χατὰ τὴν οἰχουρίαν ἐπιβουλεύεται πρὸς τῆς τοῦ ὃ 
" “,» , 

δεσπότου Ἰυναιχὸς ἐπιβουλὴν τὴν ἐξ ἔρωτος ἀχολάστου. τῇ γὰρ εὐμορφία ρ. 45.Ν. 

ἐπιμανεῖσα τοῦ νεανίσχου χαὶ ἀχαϑέχτως περὶ τὸ πάϑος λυττῶσα τοὺς 

περὶ μίξεως λόγους προσέφερεν ἐρρωμένως ἐναντιγυμένῳ χαὶ μηδ᾽ ὅλως 

προσίεσθαι ὑπομένοντι διὰ τὴν ἐχ φύσεως χαὶ υὑελέτης ἐνυπάρξασαν 

41 χοσμιότητα χαὶ σωφροσύνην. ἐπεὶ δὲ Τωπυροῦσα χαὶ ἀναφλέγουσα τὴν τὸ 

χανε, βία λοιπὸν ᾿ 
προσπαϑοῦσα ἐχρῆτο χαὶ λαβομένη τῆς ἀυπεχόνης εὐτόνως ἄχρι 

ἔχνομον ἐπιθυμίαν ἀεὶ μὲν ἀπεπειρᾶτο, ὅκὶ ὃ᾽ ἀπετύ 
“ 

ἧς 

εὐνῆς ἐπεσπάσατο ῥώμῃ χραταιοτέρα. τοῦ κάθευς ἰσχὺν ἐπιδιδόντος, “ὃ 
" ᾿ ΡΝ ., Φ ἢ: ἀπ ζ ὦ ν ΡΞ - ΄ .» - ᾿ ὥ " 

42 χαὶ τοὺς αἀσϑενεστάτους εἴωῦςξ νευρηοῦν. ὁ δὲ τῆς παρούσης αχαιρίας 

ἰλβώορδα; δυνατώτερος τὰς ἐλευθερίους χαὶ ἀξίας τοῦ γένους ἔρρηξξΞ φωνὰς ιὉ 
ὦ »κκ», »ν» Γ μ ᾿] ΄ 

{ βιάζῃ" λέγων. ,,ἐξαιρέτοις ἔθεσι χαὶ νομίμοις χοώμεϑα ἡωεῖς οἵ 

1 Ἑβραίων ἀπόγονοι. τοῖς ἄλλοις ἐφεῖται μετὰ τὴν τεσσαρεσχαιδεχάτην 

ἡλικίαν πόρναις χαὶ χαμαιτύπαις χαὶ ταῖς ὅσαι μισϑαρνοῦσιν ἐπὶ τοῖς 

ΠΣ μετὰ πολλῆς ἀδείχς χρῆσϑαι, παρ᾿ ἡμῖν δὲ οὐδ᾽ ἑταίρα τὴν 
ἕξε ἔξεστιν (Πουι. 25. 11), ἀλλὰ χατὰ τῆς ἑταιρούσης ὥρισται δίχη ϑάνατως. 30 

πρὸ δὴ συνόδων νομίμων ὁμιλίαν ἑτέρας γυναιχὸς οὐχ ἴσμεν, ἀλλ᾽ ἀγνοὶ 

Ἰάμων ἀγναῖς παρϑένοις προσερχόμεθα προτεθϑειμένοι τέλος οὐχ ἥδονην 

3. ὁ μὲν γὰρ ΑΥ̓'ῺΓζ μὲν. οχριπχὶ! Υ3 ὦ χολασσιέα (510) ἔργα κατασχευάση Ὁ) 

χαὶ ἀηΐϊὸ ὀλίγα αὐ. ἡ ὃ δ᾽ ὰ οἰκονομίαν Ο (Τὰ τη.) Ὁ ἀχόλαττον ἃ 

τῆς γὰρ εὐμορφίας ΟΥ̓ΤΚ, τὴν γὰρ εὐμορφίαν ΠΡ τῷ νεανίσχω οοττ. ( 

π περὶ] ἐπὶ Δ, οἴη. "ὶ τῷ πάϑει κ᾿ λυττῶσα περὶ τὸ πάϑος ἰτδηβρ, (ἱ 

8 λόγους οι. ΒῈΝ ἐναντιουμένῳ οἵη. ἃ μηδὲ ( 8. ὑπομένοντα Καὶ 

ἐνυπάρξασαν ΔΙ ΠΠΡ: ὑπάρξασαν ὁοίοτὶ 10 δὲ ο. ἡ Ροξὶ δὲ δάῇ. χαὶ 

ΛΕΘΠΡ 1 δὲ ΟΑνΝῸ 13 προσπαϑοῦσα ΕἾΉΠΡ; προπαϑοῦσα ΑἸ Τα, πρὸ 

πάϑους ΟΥ̓ΘΕΚΉΙ, πρὸς πάϑος ἡ Ὁ ; πρὸ πειθοῦς ἑοηϊ. Μίδηρ. 18 ἐπεσπᾶτο ΥῸ 

11. ἀπϑενεστέρους ΕἸ νευροῦν εἴωϑεν γάπδρ. Καὶ εὐχαιρίας Ε 

1Ὁ δυνατώτερος γενόμενος {τᾶππρ. ἡ ἐλευϑερίας ΗΡ, ἐλευϑέρας ΟΛΕῸ ῥῆξαι 

ΕΜ, ῥῆξαι λέγεται Κ, ῥήξας Υὺ φωνὰς ἔρρηξε ἴγάμδρ. Α 16 λέγει ΥΣ 

νομίμοις ΑΡΓῸΡ τὴν. ἢ: νόμοις δοίοτὶ χρώμεϑ᾽ ΟΥ̓ΟΚ ὑμεῖς Καὶ τ τοῖς 

δ᾽ ἄλλοις ΕΠΠΠΡ, τοῖς ἄλλοις ὃ Δ [ὃ χαὶ με. ὁπ. ᾿ χαμετύπαις Α, 

χαμαιτύπαϊξ Π, χαμαιτύποις Υ ΟΕ) ταῖς ΛΕΈΘΤΠΙΡ: οἷ. σοϊοτὶ 18,19 τῷ 

σώματι Καὶ 19. χεχρῆσϑαι οὐδὲ ἑτέρα Κ᾽, οὐδετέρα (ἃ ζῆν Α: 

οἵα, ὁδτοτὶ 30 χατὰ] χαὶ ΑἸ ϑάνατος ΑΡΟΗΡ: ϑανάτου οοίοτὶ 

21 πρὸ] παρ᾽ ὃ "ὶ ἑταίρας ΒΕΝ ἀλλὰ ΟΑ 22 συνερχόμεϑα Εὶ 

δ φη6. εἴ: Απιδνος. ἔρίδι, 1. 2,20. 



ΠῈ ΤΟΘΕΡΗΟ τὶ 

ν “ἃ ἀλλὰ γνησίων παίδων σποράν. εἰς δὴ ταύτην χαϑαρεύσας τὴν ἡμέραν οὐχ 44 

ἄρξομαι παρανομεῖν ἀπὸ μοιχείας, τοῦ μεγίστου τῶν ἀδιχημάτων, ὀφεί- 

λων, εἰ χαὶ τὸν ἄλλον χρόνον ὑπῆρχον ἐχδεδιῃητημένος χαὶ νεότητος 

ὁρμαῖς ἠγμένος χαὶ τὴν ἐγχώριον ἐζηλωχὼς τουφήν, ὅμως ἀλλότριον 

ζι 
. - , Φιὶν Ῥ ᾿ . “ 3 » " .. -- ἢ ϑηρᾶν γάμον" ἐφ᾽ ᾧ τίς ἀνθρώπων οὐ φονᾷ; περὶ τὰρ τῶν ἄλλων 

εἰωδϑότες διαφέρεσθαι ήνην τοῦ διογνωμονηῦντες πανταχοῦ πάντες 

ἄξιον ϑανάτων μυρίων ἐνόμισαν ἀχρίτους ἐχδιδόντες τοὺς ἁλόντας τοῖς 
ΞΕ. ΠΕ ᾿ δ᾽ ἐπιδαιζιλκηοένη ταὶ τοιτεὸν. κοοατίδυ: ᾿ 4Ὁ πεφωραχύσι. σὺ δ᾽ ἐπιδαψιλευομένη χαὶ τριττὸν προστίϑης μοι αἱασμα 

χελεύηυσα μὴ μοιχεύειν μόνον, ἀλλὰ χαὶ δέσποιναν χαὶ δεσπότου τυναῖχα 
᾿, ἢ , 

Ξι ς ι0ὺ διαφϑείρειν’ εἰ μὴ ἄρα τούτου χάριν παρῆλϑον εἰς τὴν ὑμετέραν οἰχίαν, 

ἵν᾽ ἀποστὰς τῶν ὑπηρεσιῶν, ἃς δεῖ ϑεράποντα δον ιραν μεϑύω χαὶ 

ἐμπαροινῶῷ ταῖς ἐλπίσι τοῦ πριαμένου νηϑεύων αὐτοῦ Ἰόβας οἰχίαν, 

συγγένειαν. ἀλλὰ τὰρ οὖχ ὡς δευπότην μόνην ἀλλὰ χαὶ ὡς εὐεργέτην. 40 

ἤδη τιιᾶν προάγομαι" πάντ᾽ ἐπιτέτροφτέ υοἱ τὰ οἰχεῖα, οὐδὲν οὐ μιχρὸν 
ν [ὦ ΄ »’ ᾿ , ἢ - , . ] -΄-:ὀ »ν» 

15. οὐ πξγὰ ὑπεζῃρηται τὸ ΠΣ δίχα σηὴ τῆς γυναιχής" αν ὧν αξιον 

Ρ- 10 Μ. αὐτὸν ἐν οἷς παραινεῖς ἀμείψασθαι; χαλὰς [ ὡς ἔοιχεν ἀντιπαρέξω δωρεὰς 

ταῖς προὐπηργαέναις χώρυσν οἰχείας. ὃ υὲν δεσπότης αἰχμάλωτον ὄντα 47 
»« »] 

με χαὶ ξένον ταῖς εὐεργεσίαις ἐλεύθερον χαὶ ἀστὸν τὸ γοῦν ἐπ᾽ αὐτὸν 

ἤχην πέρος ἀπειργάσατο, ἐγὼ δ᾽ ὃ δοῦλος ὡς ξένω χαὶ αἰχμαλώτῳ 

πρησενεγ δήσομαι τῷ ἐεϑεῶε τίνι Ψυχῇ παραδεξάμενος τὸ ἀνοσιούργημα ϑΞ 

τοῦτο; προσβλέψω δὲ τίσιν ἀρϑαλμοῖς ἃ σιδηροῦς ἐγώ; τὸ συνειδὸς 

ἐλλαμβανόμενον ὀρϑοῖς ὄμμασιν οὐχ ἐάσει προσβλέπειν, χἂν δυνηϑῶ λαν- 
Α 

᾿ 

ϑάνειν. λήσομαι δ᾽ οὐδαμῶς" εἰσὶ γὰρ ἐξετασταὶ υυρίοι τῶν λάϑρα 
“ ᾿ ᾿" 4 Ὡ . κ᾿ .-,, “νἦ- ΄ " ὌΝ "“ 
δρωμένων, οἷς οὐ ϑέμις ἡσυχάζειν. ἐῶ λέγειν ὅτι, χἂν μηδεὶς ἕτερης 45 

1 σποράν ξοττ, ὁχ σποράς Κι, σπορᾶς ΟΠ], σπορᾶς Ἢ χαϑαρεύσω 

2 τοῦ] τῆς ΕἹ 3. ἀπο νεότητος αὐ. ταῖς τῆς Α (Μὰ π) ἀ τροφήν Κ᾿ 

ὃ ρμοβὶ τίς αἰά, ἂν ΑΘΉΡΥΙ ὃ μόνον οι. ἡ ὁμογνωμονοῦντες Κα: ὁμο- 
Ἱνωμονοῦσι σοτοτὶ ὃ δυῖο πανταχοῦ αὐ. ΑΒῸΗΡ ἴ ἄξιον] ἀξίους γὰρ δ Ὁ 

μυρίων ϑανάτων ἵτάπβρ. "ὶ ἀκρίτως ἃ ἐκδιδόντας ΠῚ 8. τριττὸν 

Δ ομα}.: τρίτον οοάά, προστίδεις ἢ’, προστιϑεῖσα ΠἸΣΜΕΠ, προστεϑεῖσα Ια 

μοι ὁπ. ἢ 9 χελεύεις ΠΕΚΜΕ Ε1 ἵν᾽ ἀποστὰς} ἵνα πρὸς τὰς 5ῈΝ 

19 τὸν γάμον νῸ 11 ἤδη οἢ. Ν πάντες (τοῦ ες ογὰβ ( ἐπιτέτραφε 

ΑΥῸΡ 1Ὁ παραινεῖν ἃ ἀμεύνασθαι ἐν οἷς παραινεῖς ἰταηβρ, Ὁ 

ἀμείβετθαι οὐτγ, ὃχ ἀμείψασθαι Καὶ 11 οἰκείαις ΟΥΥ! 18. χαὶ ρυ. οι, ΔῸ 

εὐεργεσίαις ἈΕΓ ΠΡ : ἐργασίαις σοῖονὶ 90 ἀπο τίνε αὐ. χαὶ ΗΡ() παρα- 

δέξομαι ν Ἢ ; παραδεξόμενος οὐπὶ, Μαησ, 9} ἐλαυνόμενον 28 δ' ΟΥ̓ΔΙ: 

οὐ. ὁδτοῦὶ 34 ἐῶ γὰρ λέγειν Α, ἐῶ λέγειν οὐ, Η ὅτι οἵ, Κ΄, 55. Καὶ 

Ὁ 2 ὀρ) οῖς ὄμμασιν: εἴ, δορὶ. Ορᾷ. Ὑγν, 18ῦ. ἔπτν Πος, 912, Τθοογ, ὅ,90, 



12 ΡΙΙΠΓΟΝΙΒ 

δ΄“. -» "᾿ “ 4 ,. 

αἴσηται ἢ συναισθόμενος μὴ χατείπῃ, μηνυτὴς οὐδὲν ἧττον αὐτὸς 

Ἰβνήσομαι χατ᾽ ἐμαυτηῦ τῷ χρώματι, τῷ βλέμματι, τῇ φωνῇ, χαϑάπεο 

μιχρῷ πρότερον εἶπον, ὑπὸ τοῦ συνειδότος ἐλεγχόμενος" εἰ δὲ χαὶ μηδεὶς 
- ΄ " - - '" , ᾿ - , μ᾿ » 

κάατξρξι, τὴν παρξόρην τοῦ ϑεοῦ οἰχὴν χαὶ τῶν πραγματῶν ἐφήρὴν τε 

ων 49. δέδιμεν οὔτ᾽ αἰδούμεϑα:“ (10,) πολλὰ τοιαῦτα συνείροντος χαὶ φιλοσο- 

φοῦντης, ἐχεχώφητο πρὸς ἅπαντα" δειναὶ 1ὰρ αἱ ἐπιϑομίαι χαὶ τὰς ἀχρι- 

βεστάτας τῶν αἰσθήσεων ἐπισχιάσαι" ὅπερ συνιδὼν ἀποδιδράσχει τὰ 

ὃ0 ἱμάτια χαταλιπὼν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῆς, ὧν ἐπείληπτο. τοῦτο παρέσχεν 

αὐτῇ τὸ ἔργον Ξὑρεσιλογεῖν προφάσεις σχεπτομένῃ κατὰ τοῦ νεανίσχου, 

αἷς αὐτὸν ἀμυνεῖται. παραγενομένῳ γὰρ ἐξ ἀγορᾶς τῷ αὐτῆς ἀνδρὶ 10 

χαϑυποχρινομένη τὴν σώφρονα χαὶ χοσμίαν χαὶ τοῖς ἀχηλάστοις ἐπιτη- 
-. ἢ Ω - ΄ ν. ᾿ ν ΄ » - δεύμασι πάνυ δυσχεραίνουσαν ,, ἤγαγες" ἔφη «ϑεράποντα ἡμῖν παῖδα 

᾿Εβραῖον, ὃς οὐ αὖνον ἤδη τὴν σὴν ψυχὴν διέφϑαρχεν εὐχερῶς χαὶ ἄνε- 
», αν, . δ Ὡ Τὰ - " - ᾿ -“» , ῃ "» - " ᾿ 

ξετάστως ἐπιτρέψαντος αὐτῷ τὴν οἰχίαν, ἀλλὰ χαὶ ἐμοῦ ἀπετόλμησεν 

1] αἰσχῦναι τὸ σῶμα. ταῖς γὰρ ὁμοδούλοις οὐχ ἐξήρχεσεν αὐτῷ χρῆσϑαι 1Ὁ 

αὖναις ἀσελγεστάτῳ χαὶ λαγνιστάτῳ γενομένῳ, πειρᾶν δὲ χαὶ τὴν δέσ- 
ᾶΪ 

ποῖνὰν ἐπεχείρησεν ἐμὲ χαὶ βιάζεσθαι. χαὶ τὰ δείγματα τῆς φρενο- 
᾿ 

, 

βλαβείας ἐναργῆ χαὶ δῆλά ἐστι" περιπαϑήσασα Ἰὰρ ὡς ἐξεφώνησα τοὺς 
ἔνδην βοηϑοὺς ἐπιχαλοῦσα, πτοηϑεὶς διὰ τὸ ἀπερίσχεπτον τὴν ἐσθῆτα 

χαταλιπὼν ἀποδιδράσχει φόβῳ συλλήψεως,“ ἣν χαὶ ἐπιδειχνυμένη πίστιν 50 

ὅ9 ἐδόχει προσφέρειν τῶν λεγομένων, ἅπερ ἀληϑῆ νομίσας ὁ δεσπότης 

εἶναι χελεύει τὸν ἄνϑρωπον εἰς εἰρχτὴν ἀπαγαγεῖν δυσὶ τοῖς μεγίστοις 
ἫΝ 

ἁμαρτών, ἑνὶ μὲν ὅτι αἡ μεταδοὺς ἀπολογίας ἀχρίτως χατέγνω τοῦ μηδὲν 

Ι χατείποι ἡ, Ἔστι, Κ ὃ μιχροῦ 1, {(Τυ τη.) δὲ οι. ΗἸΡ καὶ 

οι. Ε 4( τοῦ οὐ. ΟΥ Ὁ τῶν (ἀνθρωπείων, σοπὶ. Τ᾽ ὁηά]., οἵ, 8 110 οἱ 8ῖς 

5ΒΘΡἾ 5 ἀ. ὃ οὔτ᾽ ἐδέδιμεν ἢ (Ταγη.); οὔτε δείδιμεν Μαπρ. ὅ οὔτε ΟΛ 

ὃ ἐχεχῴώφωτο Καὶ πρὸς ἅπαντα Κα ; ὁπ. σοίοτὶ 0, 7 τὰς ἀκχριβεστάτους ἡ 

ἱ συνειδὼς "ὶ 1. ὃ τὰ ἱμάτια οι. ὁ χαταλιπὼν τὰ ἱμάτια ἴγαπϑρ. ΗΡ 

ἢ αὐτῆς "ὶ εὑρησιλογεῖν Ὁ σχηπτομένης Καὶ 10 ἀμύνεται Χ' 

αὑτῆς} ταύτης ἃ ἀνδρὶ αὐτῆς ἰγάπϑρ. Καὶ 11 χαϑυποχριναμένη Ὁ 

κοσμίαν ΝΟ; χόσμιον ὁρίοτγὶ αἰ(. χαὶ] χἂν ΗΠ; χὰν Ταγη., χἄν Μαην, ἀχο- 

λάστοις: 1 καλλίστοις Ρ, ἄλλοις ΟΥῸ 132 δυσχεραίνουσαν ΒΜΑ: δυσχεραίνουσα 
ὑοίογὶ (ν) 18 ἤδη οἵη. ἃ τὴν σὴν Κὶ σὴν οἵη. δρίοτεὶ Ψυχὴν 

οὐσίαν νὸ}] χτῆσιν σοὶ, Νίδῃμ, 14. γμοϑῖ ἐπιτρέψαντος δὲ, σου ν᾽ Ὁ 

ἀπετόλμησεν ἐμοῦ ἰτὰπδρ. ἡ ὃ τοῖς Ν 11 ἐμὲ ἐπεχείρησε ἰγᾶπβρ. ἃ 

(Μη 6.) χαὶ ρμγ. οἵη. ΝΟ 90 συλλήψεως) συνόψεως Ρ ἣν ἈΕΘΗΡ: 

οἴη. (οίοτὶ 291 φέρειν ΗΡ 28 μεταδιδοὺς ἡ τοῦ) τοῦ νεανίου Καὶ 

([οτί. τοοῖρ) 



ΠΕ ΤΟΒΕΡΗΟ ΓΒ 

ἠδιχηχότος ὡς τὰ μέγιστα παρανομήσαντης, ἑτέρῳ δὲ ὅτι ἢ ἐσθής, ἣν 

προύφερεν ἢ Ἰονὴ ὡς ἀπολειφϑεῖσαν ὑπὸ τοῦ νεανίσχου, πίστις ἣν βίας, 
, " "» ΄ 4 “ ξ΄ ΄ - 

οὐχ ἣν ἐχεῖνος εἰργάζετο, ἀλλὰ τὴν ὑπομονὴν ἣν ὑπέμεινεν ἐχ τῆς 10- 

γαιχός" βιαζομένου μὲν γὰρ ἔργον ἦν τὴν ἀμπεχόνην τῆς δεσποίνης 
᾿Ὶ Ρ. 50 Μ,. χατέχειν, βιασϑέντος δὲ τὴν ἰδίαν ἀφαιρεθῆνα'. συγγνωστὸς [ δ᾽ ἴσως δ8 

ὃ τῆς ἄγαν ἀπαιδευσίας, ἅτε τὴν δίαιταν ἐν μαγειρξίω ποιούμενος αἵματος 

χαὶ χαπνηῦ χαὶ τέφρας ἀνάπλεω, τοῦ λογισμοῦ χαιρὴν οὐχ ἔχοντος 
᾿ ἐνηνεμεῖν χαὶ σχολάζειν ξαυτῷ διὰ τὸ πεφύρϑαι μᾶλλον ἢ οὐχ ἧττον 

τοῦ σώυατης. 

10 (11.) Τρεῖς ἤδη χαρακτῆρας τοῦ πολιτιχοῦ διετύπωσε, τόν τε δ4 

ποιμενιχὸν χαὶ τὸν οἰχονομιχὸν χαὶ τὸν χαρτεριχόν, περὶ μὲν οὖν τῶν 
΄ 

προτέρων εἴρηται δυεῖν, ὁ δ᾽ ἐγχρατὴς οὐχ ἧττον ἐχείνων πρὸς πολιτείαν 
[ 

[...} ὧν 

,- Ὡρλιο Η Ύ - " ἊΣ ’ ἱ τ ΤΣ; 

συντείνει. πρὸς μὲν οὖν ἅπαντα τὰ τοῦ βίγυ πράγματα λυσιτελὲς ἐὴ 

χράτειχ χαὶ σωτήριον, πρὸς δὲ τὰ πόλεως χαὶ διαφερόντως, ὡς ἀφθόνως 

1 τοῖς βουλομένοις μανϑάνειν πάρεστι χαὶ προχειρότατα. τίς τὰρ ἀγνοεῖ δῦ 

4» 

᾿ “» νυ ᾿ νῃ " . »ν» ᾿ - ᾿ 

τὰς ἐξ ἀχρασίας ἐὕνεσι χαὶ γώραις χαὶ ὅλοις χλίμασι τῆς οἰχουμένης ἐν 

Τῇ γχαὶ ϑαλάττῃ γινομένας συμφηρᾶς: τῶν 1ὰρ πολέμων οἱ πλείους 
΄ - Ψ ᾿ ΄ Ε “- "» ᾿ ; 

χαὶ ἀαέγιστοι δι᾿ ἔρωτας χαὶ μοιχείας καὶ γυναιχῶν ἀπάτας συνέστησαν, 

ὑφ᾽ ὧν τὸ πλεῖστον χαὶ ἄριστον ἐξαναλώϑη τοῦ τε Βλληνιχοῦ χαὶ βαρ- 

20 βαριχοῦ γένους χαὶ τῶν πόλεων ἢ νεύτης ἐνθαάρη. εἰ δὲ τὰ ἐξ ἀχρασίας δῖ 
, ᾿ ἦλ ᾿ .» Ρ , ᾿ »Ὶ : Ὁ " ΄ μι υ Ὁ 

στάσεις ἐμφύλιοι χαὶ πόλεμοι χαὶ χαχὰ ἐπὶ χαχοῖς ἀυύϑητα, δῆλον ὅτι 

τὰ ἐχ σωφροσύνης εὐστάϑεια χαὶ εἰρήνη χαὶ τελείων χτῆσις ἀγαϑῶν χαὶ 
5» ὔ 

ἀπόλαυσις. 

(12.) "λξιον μέντοι χαὶ τὰ διὰ τούτων ἐμφαινόμενα χατὰ τὸ ἀχό- 53 

5 ληουϑον παραστῆσαι. ὃ πριάμενος τὸν ἐπιχρινόμενον εὐνοῦχος εἶνα! λέγεται" 

1 δ᾽ ΟΒΕΚῚ ὅτε "ὶ 2 προέφερεν ἢ, προσέφερεν Α,, προύφαινεν ΚΕ 
ὑπὸ] ἀπὸ Εὶ ἦν} ἣν Εὶ βίας ἦν ἴγαπβρ. ΗΡ ἢ τὴν ὑπομονὴν 560]. 
δίδην. : τῆς ἐπιβουλῆς ἐεοπὶ. Δ 6 Ω6],, οἵ, κα 348 4. μὲν οἴῃ. ἡ Ὁ. χατέγειν 

ΛΕΘΗ͂Ρ: ἔχειν οοίοτγὶ ἰδίαν) οἰχείαν Α  ἀνάπλεῳ 5ετίρβὶ : ἀνάπλεων ΗΠ, ἀνά- 

πλεως σοίοτὶ (νὴ) 8 ἠρεμεῖν ἈΕΡ ἐνσχολάζειν σοῃίεῖο ἐν ἑαυτῶ ΔΠΡΙν) 

ἢ οὐχ ἧττον οὐχ, ΠΡ" Ὁ τῷ σώματι ΗὃΡ 10 ροβῖ τρεῖς 34. μὲν ΗἩΡ(ν) 

διετύπωσεν ὁ λόγος ἡ Ὁ (οτί. γοοίο), διετύπωσα Π(Υ) 11 χαὶ ρμτ, οἰ, ΥῸ μὲν οπῃ. Ὁ 

γοῦν 0, οὖν ὁπι. (ἢ 12 δυεῖν ΟΥ̓ΘῸ : δυοῖν ΑΚῈΝ, οἷα. ΒΕΜΗΡ ((οτῖ, γοοίο) 

δὲ ΟνῸ 18 συντείνει Καὶ: συνάδει ςοἰοτὶ (Υ) λυσιτελὴς Κὶ 14 τὰ τῆς 

πόλεως 2 μαϑεῖν πάρεστι μανθάνειν ἴγᾶπβρ. Εὶ Ιὺ0ὺ τὰς ΚΗ": 

οἵη. σοίογὶ χαὶ 4|1. οἴῃ. "αὶ χλήμασι Καὶ 17 πλεῖστοι α (ἕοτί. τοοίρ) 

19 ὑφ᾽ ὧν ον. Εὶ ἐξανηλώϑη ΟΚ τοῦ ὃ᾽ ἈΕῊΉΡ, τε οὐ. ἢ 

19. 30 βαρβάρου ΟΥ̓ΌΒΕΝ 21 χαὶ ρτ. ὁπ. ΑΥΌ ἐπὶ χαχῶν Εὶ ΡΟ 

χαχοῖς διὰ, διαδέχονται ΥὉ δηλονότι ἈΕῸΗΡΚ 32 ἐχ τῆς σωφροσύνης 
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δεόντως" ὁ τὰρ ὠνούμενος τὸν πολιτιχὴὸν ὄχλος ἐστὶ πρὸς ἀλήϑειαν εὐ- 
νηὔχης, ὅσα μὲν τῷ δοχεῖν ἔχων τὰ ἰηφβλυμδ! τὰς δ᾽ εἰς τὸ γεννᾶν 

δυνάμεις ἀφῃρημένος. χαϑάπερ χαὶ οἱ τὰς ὄψεις ὑποχυϑέντες ὀφθαλμοὺς 
ἔχοντε; τῆς δι᾿ ὀφθαλμῶν ἐνεργείας στέοονται "λέμε ιν οὐ δυνάμενοι. 

"» 

59 τίς οὖν ἢ πρὸς ἀλὴ εὐνούχων ὁμοιότης; ὅτι ἀγονός ἐστι σηφίας δοχῶν ὁ 

ἐπιτηδεύειν ἀρετήν" ὅταν γὰρ μιγάδων χαὶ συγχλύδων πλῇϑος ἀνθρώπων 

εἰς ταὐτὸν συνέλθῃ, λέγε: μὲν τὰ δέοντα, φρηνξῖ δὲ χαὶ πράττει τἀναντία, 

τὰ νήόϑα πρὸ τῶν γνησίων ἀποδεχόμενος, ἕνεχα τοῦ δόξης μὲν ἡττᾶσθαι, 

00 τὸ δ᾽ ἀληϑεία χαλὸν μὴ ἐπιτηδεύειν. ὅϑεν χαὶ --- τὸ παραλογώτατον --- 

γυνὴ τιῷ εὐνούχῳ τούτῳ συνοιχεῖ᾽ μνᾶται γὰρ ὄχλος ἐπιϑυμίαν, ὥσπερ 1 

ἀνὴρ γοναῖχα, δι᾽ ἧς ἕχαστα χαὶ λέγει χαὶ πράττει σύμβουλον αὐτὴν 

ποιούμενος ἁπάντων ῥητῶν χαὶ ἀπορρήτων μιχοῶν τε αὖ χαὶ μεγάλων, 

0] ἥχιστα πρησέχειν εἰωϑὼς τοῖς ἐχ λογισμοῦ. πρησφυέστατα μέντοι χαὶ 

ἀρχιμάγειρωον αὐτὸν χαλεῖ' χαϑαάπερ 1τὰρ οὐδὲν ἕτερον ἐπιτηδεύξι υἱ- 

Ἱεῖρὴς ἣ τὰς ἀνηνύτηους χαὶ περιττὰς γαστρὸς ἥδονάς, τὸν αὐτὸν τρόπον 1Ὁ 

χαὶ ὁ πολιτιχὸς ὄχλος τὰς δι᾿ ἀχοῆς τέρψεις τε χαὶ ϑούψεις, ὑφ᾽ ὧν 
.- οἵ τόνοι τῆς διανοίας γαλῶνται χαὶ τρόπον τινὰ [ τὰ νεῦρα τῆς ψυχῆς Ρ. 81] Ν. 

ν» 03 ἐχλύεται, τὴν ὃὲ πρὸς ἰατροὺς μαιείρων διαφορὰν τίς οὐχ οἷδεν; οἱ 

μὲν τὰ ὑγιεινά, χἂν αἡ προσηνῆ τυγχάνῃ, μόνα διὰ σπουδῆς τῆς πάσης 

εὐτρεπίζονται, οἱ δ᾽ ἔμπαλιν μόνα τὰ ἡδέα τοῦ συμφέροντος ἀλογοῦντες. 30 

03 ἰατροῖς μὲν οὖν ἐηίχασιν ἐν δήμῳ νόμοι χαὶ οἱ χατὰ νόμους ἄρχοντες 

βουλευταί τε χαὶ διχασταὶ φροντίζοντε; τῆς τῶν χοινῶν σωτηρίας χαὶ 

ἀσφαλείας ἀχολάχευτοι, ὀψαρτυταῖς δὲ οἱ πολυάνϑρωποι τῶν νεωτέρων 

ἤμιλοι" μέλει γὰρ αὐτοῖς οὐ τὰ συνοίσοντα, ἀλλὰ πῶς τὴν ἐν τῷ παρόντι 

04 χαρπώσοντα! μόνον ἥδονήν. (13.) ἐρᾷ δ᾽ ὡς ἀχόλαστος Ἰυνὴ χαὶ ἢ 95 

τῶν ὄχλων ἐπιθυμία τοῦ πολιτιχοῦ χαί φησιν αὐτῷ οπαρελϑών, ὦ 

1 τὸν] τὸ ὦ ι.Σ εὐνοῦχος πρὸς ἀλήνειάν ἐστιν ἴγάπδρῃ. Ὁ 2 ὅσα] σῶα Ε 

τῷ] τὸ δὲ Ὁ 4 διὰ τῶν ὀφθαλμῶν ὃ ἡ] οἷ Ν ὄχλων 

εὐνούχω Καὶ ὅν ἢ δοχῶν ἐπιτηδεύειν Καὶ: ἐπιτηδεύει δ᾽ Ηἰ[ν), ἐπιτηδεύειν (οἴ, δοχῶν) 

ἐοῖοτὶ 1 συνέλθοι ΔΑΥ! ὃ τοῦ] τῆς Ρ 11 σύμβολον ἡ 

12 ἁπάντων οἵη. ΠΡ Ροβὶ ῥητῶν αὐ. τε ΠΡ 11 ἕτερον οὐδὲν ἱγᾶπδρ. ἡ 
11 οἱ] οὐ Ε 15. ἐχλύεται ΕΟ ΤΡ: ἐχλύονται σοιοτῦὶ δὲ οα. ΟΝῸ 

19. μόνα ὑοι ; μόνον Υὶ 23. ὀψαρτυταῖς --- ὅμιλος (34) οἱ. (ἱ ὀψαρτύταις 

ΒΕΝ, ὀψαοτυσταῖς ἢ δ0 νεωτέρων] ἑτέρων οὐηὶ, ΜδηΡ, 24. μέλλει 

ΔΝ) πονοίσοντα ὈΌΜ: συνοίσοντα φόνον (510) Κι συνοίσοντα αὐτῶ ΔΑ(Ν} αὐ νι), 

συνοίσοντα τῷ χοινῶ Ὁ, συνοίσοντα αὐτοῖς ΟΥ̓ΘΠΗΡ "δ᾽ μόνον χαρπώσονται 

ἴγϑηβρ. ἃ δ᾽] δὲ χαὶ γῸ ἀχόλαστος) ἀχολάχευτος ΟΒῈΝ χαὶ 6Γ85, 

γ 3, οἱ, Ὁ 20 τοῦ ὄχλου Ἄτοπὶ. Μαηῃρ. Ροϑί αὐτῷ αὐὰ. ὡς συνοίχω Ὁ (εἴ. 19,1) 



ΡῈ ΙΟΒΕΡΗΟΘ Ὁ 

- ᾿] ν ᾽ν -“ ᾿ " Π κ᾿ ν᾿» ἢ ". - ν᾿ ΦΗ͂Ν 

οὗτος, εἰς ὄχλον, ᾧ συνοιχῶ, πάντων ἐχλαϑοῦ τῶν ἰδίων ἠϑῶν, ἐπιτη- 

ΐ ᾿ ἐν οἷς ἐτράφης" ἐμοὶ δὲ πειϑάρχει χαὶ ἐμὲ [-} 4" 
.Ὁ 

[- ἊΣ μι Φ - 
-- 

»: Φ»- 
-.᾿} 
Ε - ΕΣ τς 

Φ -- 
ξ τ 

ἊΣ 

ϑεράπευε χαὶ ὅσα δι᾽ ἡδονῆς ἐστί μοι πρᾶττε. αὐστηρὸν γὰρ χαὶ αὐϑέ- θδ 

χαστον χαὶ ἀληϑείας ἑταῖρον χαὶ ἀχριβοδίχαιον, ὄγχῳ χαὶ σεμνότητι πρὸς 

ὃ ἅπαντα χρώμενον χαὶ ποὸς μηδὲν εἴχοντα, μύνου περιεχόμενον ἀεὶ τοῦ 

συμφέροντος ἄνευ ϑεραπείας τῶν ἀχρηοωμένων, οὐχ ἀνέχομαι. διαβολὰς 0ῦ 

δ᾽ ἐρανιῶ χατὰ σοῦ υυρίας χαὶ πρὸς τὸν ἐμὸν ἀνδρα τὸν ὄχλον, τὸν 

σὸν δεσπότην" ἄχρι τὰρ νῦν ἀπελευϑεριάζειν δηχεῖς μοι χαὶ ὅτι δοῦλος 

τυραννιχηῦ Ἰέγονας δεσπότου λίαν ἀγνοεῖς. εἰ δὲ ἤδεις, ὅτι αὐτοπραγία 

10 μὲν οἰχειότατον ἐλευϑέρῳ, οἰχέτῃ δ᾽ ἀλλότριον, ἐπεπαίδευσηο ἂν αὐθάδειαν 

πρὺς ἀρέσκειαν τὴν ἐμήν, δι᾽ ὧν μάλιστα εὐαρεστήσεις. (14.) ὁ δὲ ὑτ 
" Ψ 4 ᾿ "- [ Ν, ν ὦ Ἂ»ὋΜ» ΄ μ4 ΄ - 

πολιτιχὸς ντῶς ἠὐχ αἴνοξι ὑξνς, ὅτι ξσπητιχῆν ξΞτηυσιὰν ξχξι ὦ δῆμης, 
ἂ 

"»ν “ ᾿Ὶ 
αὑτὸν δ᾽ οὐχ ὁμοληγήσει δοῦλον ἀλλ᾽ ἐλεύϑερον χαὶ ἃ ἡ ὁ τὴν τῆς 

ι ψυχῆς ἀρέσχειαν. αλλάάαντιχρυς ἐρεῖ" οδημηχοπεῖν οὔτ᾽ ἔμαϑον οὔτ᾽ 

ἐπιτηδεύσω ποτέ, πόλεως ὃξ προστασίαν χαὶ ἐπιμέλειαν ἔχειν ἐγχειρισϑείς, 

ὡς ἀγαϑὸς ἐπίτροπος ἢ πατὴρ εὔνους Κ Ἐκ ἀδόλως χαὶ χαϑαρῶς ἄνευ 

τῆς ἐχϑρᾶς ὑποχρίσεως. ταῦτα φρονῶν ἐξετασὺ ἥσομαι μηδὲν ὑποστέλλων 08 

μηῦξ συγχρύπτων φωρὸς τρόπην, ἀλλὰ τὸ συνειδὸς αὐγάζων ὡς ἐν ἡλίῳ 

"0 χαὶ φωτί" φῶς γὰρ ἢ ἀλήθεια" φοβηϑήσομαι δ' οὐδὲν ὧν ἂν ἐπανα- 

τείνηται, χἂν θάνατον ἀπειλῇ" θανάτου 1ὰρ ἐμοὶ χαχὸν ἀργαλεώτερον 

ἰδίων 
Ι εἰς ὄχλον οταξ δα ὦ συνοιχῶ τ ὡς συνοίχω ὁδίοτγὶ, Εἷς οἷα, Ὁ οἰκείων Καὶ 

αι 
ἠϑῶν οἱ). Κὶ 2. χαὶ ἐπ᾽ ἐμὲ Η!ἹΡ 4 ἕτερον Ο ἢ εἰχότα ΠΡ, εἶχον ΒΕῈΜ 

περιεχομένου "ὶ ἰ δ᾽ ἐρανιῶ Κα ; ἐρανίζω (οη). δ᾽) Ὁ, ὃ᾽ ἐρανίζω Καὶ!, οἴη. ἴῃ 
ἴδοι ΒΕΜ, δ᾽ ἐνίων οοἰον! (ν) χαὶ προ ασοη ιν υἀθῖιΥ 9. τυραννιχὸς ἃ 

Ροβὲ ἀγνοεῖς αἰ4. τὸν σὴν δεσπότην ἡ δὲ] δὲ χαὶ ἡ ὅτι οἵη. Μ 

10 οἰχειύτατον Καὶ ; ὁπι. ἐοἰοτὶ ἐλευϑέρα ν΄ Ὁ, ἐλευϑέρω δ᾽ Καὶ οἰκέτου ν Ὁ 

δ᾽ ΕῸῊΗΡ, δὲ Α: οἵη. ἐδίοτὶ ὡς πεπαίδευσ) ἂν Δ 11 δρᾶν τὰ Καὶ (ὑοη]. 
Μδησ,): ἄραντα (, ἔρωτα ΒΕΜ, ἅπαντα Ὁ, ἅπαντα τὰ ΑΕΘΗΡ) 13 μάλιστ᾽ Α, 

μᾶλλον αὶ 14. αὑτὸν ΟὉς ὁχ αὑτὸν οοτῖ, ὙΠ: αὐτὸν ἐοίοεϊ δὲ ΑΝῸ 

χαὶ] χατὰ Υγ90 καὶ {πάντα δρῶντα κατὰ) τὴν τι Ψ. ἀ. εὐπΐ, Νίδης. 

10 ἀρέσχειαν)] εὐγένειαν ΥἼΚ5 δημοσχοπεῖν ΒΕΚΝ οὐκ ἔμαϑον Α Οἷαησ.) 
1 ἐπετήδευσα ΠΡ ἔχειν] ἀνέχειν ὶ οὐ. ΒῈΚ 11 νότγθιτη ἀθοβί ; ὄράσω γο] 

χρηματιῶ 6. στ, εοηΐοῖο; βραβεύσω ργὺ χαὶ καϑαρῶς εοπὶ|. Μαησ, 60}}, 10,15: δορά ἴου- 

ἴώ5890 ἴᾶθο ἀναχολούϑως οὕτῃ 5666. σοί πηροπίία δύ πὶ. ὑποχρίσεως --- ταῦτα φρονῶν 

χτλ. 15 ταὐτὰ Καὶ φρονεῖν Ια 1 μηδὲ] μηδὲν ΒΕ αὐγάζον 

ὡς ν 0, αὐγάζοντος (ν6} αὐγάζον ὃς ἢ Ν' 90. ροβὲ φωτί αἰά, περιφέρων ἡ 90, 

838, Κὶ' δὲ ΟΥ̓Ὸ 30, 31 ὧν ἐπανατείνεται (οπι. ἅν} ΑΔ 91] χἂν] 
καὶ ( ἀπειλὴ) ἀπαιτῇ ΠΡ χαχὸν οἵη, Καὶ 
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09 ὑπόχρισις. ἣν ὑπομενῶ τοῦ χάριν; χαὶ 1ὰρ εἰ δεσπότης ὃ δῆμος, ἀλλ᾽ 

οὐχ ἐγὼ δοῦλος, εὐπατρίδης δ᾽ εἰ χαί τις ἄλλος, ἐφιέμενος ἐγγραφῆς 

τὸ τῆς ἐν τῷ μεγίστῳ χαὶ ἀρίστῳ πολιτεύματι τοῦδε τοῦ χύσμου. ὅταν 

Ἰὰρ μὴ δῶρα, μὴ παρακλήσεις, αὖἡ τιμῶν ἔρως, μὴ ἀρχῆς ἐπιθυμία, ν. 52 Μ. 

ἢ ἀλαζονεία, μὴἢ ὃ τοῦ δοχεῖν ἵμερος, μὴ ἀχολασία, μὴ ἀνανδρία, ἢ ὃ ἱ 
ἀδιχία. μηδὲν ἄλλο τῶν ὅσα ἐχ πάθους ἢ χαχίας ὑπάγηται, τίνος ἔτι 

φοβηϑήσομαι δεσποτείαν; ἢ δῆλον ὅτι τὴν ἀπ᾿ ἀνθρώπων; ἀλλ᾽ οὗτοί γε 

τὴν σώματος ἐπιγράφονται χυρείαν, οὐ τὴν χατ᾽ ἐμέ’ ἐγὼ τὰρ ἀπὸ 

τοῦ χρείττονος, τῆς ἐν ἐμαυτῷ διανοίας, χοηματίζω, χαϑ᾿ ἣν παρε- 

σχεύασμαι βιοῦν ὀλίγα φροντίζων τοῦ ϑνητοῦ σώματος, ὃ χἄν ὀστρέου 10 

δίχην περιπεφυχὸς ἐπηρεάζηται πρός τινων, ἀφειμένον τῶν ἔνδον δεσποτῶν 

τε χαλεπῶν χαὶ δεσποινῶν, οὐχ ἀνιάσομαι τὴν βαρυτάτην ἀνάγχην ἐχπε- 

13 φευγχώς. ἐὰν οὖν διχάζειν δέῃ, διχάσω μήτε πλουσίῳ προσϑέμενης διὰ 

τὴν περιουσίαν μήτε πένητι διὰ τὸν ἐπὶ ταῖς ἀτυχίαις ἔλεον, ἀλλὰ τὰ 

τῶν χρινομένων ἀξιώματα χαὶ σχήματα παραχαλυψάμενος ἀδόλως βρα- 10 

τῷ βεύσω τὸ φανησόμενον δίχαιον. ἐάν τε βουλεύω, Ἰνώμας εἰσηγήσομαι 

τὰς χοινωφελεῖς, χἂν μὴ πρὸς ἡδηνὴν ὦσιν" ἐάν τε ἐχχλησιάζω. τοὺς 

ϑῶπας λόγους ἑτέροις χαταλιπὼν τοῖς σωτηρίοις χρήσομαι χαὶ συμφέ- 

ρουσιν, ἐπιτιμῶν, νουϑετῶν, σωφρηνίζων, οὐχ αὐθάδειαν μανιώδη καὶ 

14 παράφορον ἀλλὰ νήφουσαν παρρησίαν ἐπιτετηδευχώς. εἰ δὲ αἡ χαίρει "Ὁ 

τις ταῖς βελτιώσεσιν, ἐπιτιμάτω χαὶ γονεῦσι χαὶ ἐπιτρόποις χαὶ διδα- 

σχάλοις χαὶ πᾶσι τοῖς χηδεμόσιν, ὅτι τέχνα Ἰνήσια χαὶ ὀρφανοὺς παῖδας 

χαὶ φοιτητὰς χαχηγοροῦσιν, ἔστι δ᾽ ὅτε χαὶ τύπτουσιν, οἷς οὔτε βλασφη- 

Ι ὑπομένω ΒΕΝ 2 οὐχ Κι: οὖν οοἰοτὶ (ν) δοῦλος] δῆμος α εὐπατρίδης 

δ᾽ Καὶ; δ᾽ οἵη, σοίοτὶ (ν) ὡ, ὁ ἐγγραφῆς τῆς ΛΕΘΗΡ; ἐγγραφεῖσθαι σοίογὶ (δὶς 
Μδηρ.) ὃ. τοῦδε ον. ΒᾺΝ τῷδε τῷ κόσμῳ σοπίεϊο 4. παραχλήσεις 
ΛΕΈΘΗΡ : παράχλησις ὁοίοτγὶ Ὁ χαχίας ἢ πάϑους ἰγάπβρ. ἡ ὑπάγεται Α, 

ὑπαγάγηται ν᾿ Ὁ ἔτι) ἕνεχα ΥΟ ἴ φοβήσομαι (ΠΗ, φοβηϑήσεται 

δέσποτα Ὁ ἢ -- ἀνθρώπων οὐ). ΠΡ", δά, τὴρ. 3 δηλονότι ΟΑΟΡ: 

τὴν] τῶν ΒῈΝ ὑπ᾽ ἈΡΞ οὗτοα 8. χυρίαν ΕἸ, (ν) οὗ τὴν 

χατ᾽ ἐμέ ΚΙ; οὐδὲν κατ᾽ ἐμοῦ οοίοτὶ 11 περιπεφυχὼς Ρ ἀφειμένων ΔΕ'. 

ἀφειμένος ὁοηϊ, Μδῃρ. 12 τε οαν. ΒΕΚ χαλεπῶν καὶ ΝΟ: καὶ χαλεπῶν 

σθίοεϊ, χαλεπῶν ὁπ. οὐκ δαά, ἃπίθ ἐκπεφευγὼς Εὶ 13. μήτε] μὴ ἃ 
13,.14. διὰ τὴν περιουσίαν οἵπ. 14 τὰ οι. ΕΘΗΙΡ 15. ἀξιώματι καὶ 
σχήματι Ε τε χαὶ ἃ 16 βουλεύσω [ἰ, δουλεύω (᾿, βουλεύω οπι. Μ 

εἰσηγήσωμαι Εὶ ι1 ἐκχλησιάζων Εὶ 18 ἑτέρω , ἑτέρων "ὶ 20 παρά- 

οἱ 
φρονα Ὁ Ροβί νήφουσαν 644. χαὶ ΒΝ χαίρει Δ, χαίρη ( 22 τέχνα] 

τε χαὶ ΒΕΜΥΟ 38. χατηγοροῦτιν ΟἸΕΘΗΡ, κατηγοροῦσιν κ 



ΒΕ ἸΟΒΕΡΗΟ ΥΝ] 

μίαν οὔϑ᾽ ὕβριν ὅσιον ἐπιφημίζειν, ἀλλὰ τοὐναντίον τὰ φιλίας χαὶ εὐνοίας 

ὀνόματα. πάνυ 1ὰρ ἀνάξιον τὸν πολιτιχὸν ἐμὲ χαὶ τὰ τοῦ δήμου πάντα τὸ 

ἐπιτετραμμένον ἐν τοῖς περὶ τοῦ συμφέροντος λογισμοῖς χείρονα 1ενέσϑαι 

τινὸς τὴν ἰατριχὴν τέχνην ἐπιτηδεύοντος, ἐχεῖνος γὰρ οὐδὲν τῆς περὶ Ττῦ 

ὅ τὸν ϑεραπευόμενον λαμπρότητος ἐν ταῖς νομιζομέναις εὐτυχίαις φρον- 

τίσα:, οὔὗϑ᾽ ὅτι εὐγενὴς ἦν ἢ πολυχρήματος οὐϑ᾽ ὅτι τῶν χατ᾽ αὐτὸν 

ἐνδοξότατος βασιλεὺς ἢ τύραννος, ἑνὸς περιέχεται μόνου τοῦ σῶσαι χατὰ 

δύναμιν, χἄν δέῃ τομαῖς ἢ χαύσεσι χρῆσϑαι, χαίει τε χαὶ τέωνει τὸν 

ἄρχοντα χαὶ δεσπότην ὁ ὑπήχοος χαὶ λεγόμενος δοῦλος. ἐγὼ δ᾽ οὐχ τὶ 

10 ἕνα ἄνδρα πόλιν δ᾽ ὅλην χάμνουσαν παραλαβὼν ὑπ᾽ ἀργαλεωτέρων νόσων, 

ἃς χατεσχεύασαν αἷ συγγενεῖς ἐπιϑυμίαι, τί πράσσειν ὀφείλω; προέμενος 

τὰ συνοίσοντα πᾶσι χηινῇ τὰ τοῦ δεῖνος ἢ τοῦ δεῖνος ὦτα ϑεραπεύειν 

ἀνελευϑέρῳ χαὶ σφόδρα δουλοπρεπεῖ χολαχείχ; τεϑνάναι μᾶλλον ἂν 

ν. 33 Μ. ἑλοίμην ἢ πρὸς ἡδονήν τι φϑεγξάμενης [ ἐπιχρύψαι τὴν ἀλήϑειαν χαὶ 

1ὸ τοῦ συμφέροντος ἀμελῆσαι. 

»πρὸς ταῦϑ᾽ “ τϑ 
ὡς ὃ τραγιχός φησιν 

»ἴτω ὑὲν πῦρ, ἴτω δὲ φάσγανον". -- 

»πίμπρα, χαάταιῦξ σάρχας, ἐμπλήσϑητί μου 

ἋὋ πίνων χελαινὸν αἶμα: πρόσϑςε τὰρ χάτω 

Ἰῆῇς εἶσιν ἄστρα, γῆ δ᾽ ἄνεισ᾽ εἰς αἰϑέρα, 
ν᾿ 

πρὶν ἐξ ἐμοῦ σοι ϑῶπ᾽ ἀπαντῆσαι λάγον." 

1 χαὶ εὐνοίας οι. ΒΕΚΜ, δα. τὴν. ΚΣ 2 ἄξιον Υἱ ἐμὲ τὸν πολιτιχὸν 

ἀγᾶηβρ. (ἱ χαὶ τὰ]ῇ χατὰ (ΟἸΥΟ, χαὶ τὸ (3, χαὶ τὸν Εὶ πάντα] πᾶν ΟΥ̓, 

τὸ πᾶν Ὁ. πάντα οἴ. ἃ Ὁ ἣ πολυχρήματος ἦν ἰγδηβρ. (Οἱ χατ᾽ αὐτὸν 
ΚΕ: χαϑ᾽ αὑτὸν οοίοτὶ (ν) ὃ ἢ] χαὶ Εὶ κεχρῆσϑαι χάει τὲ (ΟΓΓ, 

ὁχ χαὶ εἴτε χαίειν τε χαὶ τέμνειν ΝΟ, τέμνει τε καὶ χαίει {8 Πη5Ρ. Α, τε οτῃ. 

9. χαὶ αἰ1. ὁπν. Κα 12 ϑεραπεύσω Καὶ Ροβὲ ϑεραπεύειν ἱπίεγριιασ. ΟΥ̓ΟΒΕῈΝ 

13. ἀνελεύϑερον χαὶ σφόδρα δουλοπρεπὲς ΟΥ̓ΟΚΊΒΕΝ (γρ. ἀνελευϑέρω καὶ δουλοπροεπεῖ 

τὴς, Ὁ) χκολαχείχ) χαὶ χολαχεία Υ!, ϑεραπεία ἃ ἂν οῃ. ΒΕΚΊΝΥ! 

14. φϑεγγόμενος ἢ 11 ὡς οη). Ὁ 18 ἴτω μὲν πῦρ οι. Εὶ μὲν] 

τε Ν Ὁ ροϑὶ φάσγανον δά. τομὸν ΥἼΚ", τὸ μὲν Ὁ 19 πίπρα ΜΝ 

σαρχὸς ν Ὁ 20 τχαὶ πίνων Εὶ κελαινὸν αἷμα πίνων ἴγάπδρ. (ἱ 

πρόσϑεν ΑΕΓ 291 γῆς κύχλον ἴδης ἡρμένον πρὸς αἰϑέρα ἡ 0 εἶσιν} εἴη Καὶ, 

ἤει Ὁ γῇ δ᾽ ἄνεισ᾽ ΒΕῊ; γὴ τ᾽ ἄνεισ᾽ ΒΜ, πηδᾶν εἴση Β'Ε, γῆ δ᾽ ἄνεισιν ἡ, γῆ 
δ᾽ ἂν ἃ, γῆ τ᾽ ἂν Ρ, γή δ᾽ ἂν εἴη Κὶ, γῆ δ᾽ ἀνήει ( 22 ϑῶπα ( 

18. 18 Επτ. ΡΏοθη. 22] 19--92 ἔξαγ, γα. 051 Ναποκξ 



18 ΡΗΙΠΟΝΙΒ 

- - Ὕ “ ’ " ᾿ ᾿ “-ἰ ΄ ΄ 

19 οὕτως οὖν ἠορενωμένον τὸ φρόνημα χαὶ ἐχτὸς πάντων παϑῶν ἱστάμενην, 
“»" - , “- " ΄ " ᾽ 

ἡδονῆς, φόβου, λύπης, ἐπιθυμίας. ἀνὸρα πολιτιχὺν ὁ δεσπότης ὃ 
» "» » ΄’ν " ’ " 

οὐχ ἀνέχεται, συλλαβὼν δ᾽ ὡς ἐχϑρὸν χολάζει τὸν εὔνουν χαὶ φίλον, 

πρὴ ἐχείνου τιλωρούμενος ἑαυτὴν τῇ μεγίστῃ τῶν τιμωριῶν, ἀπαιδευσία. 

ὃν ἣν οὐχ ἔμαϑεν ἄρχεσθαι, τὸ χάλλιστον χαὶ βιωφελέστατον. ἐξ οὗ ὁ 

περιγίνεται χαὶ τὸ ἄρχειν. 

30 (12.) ᾿Αποχρώντως δὴ χαὶ περὶ τηύτων διειλεγμένοι τὰ ἑξῆς ἴδωμεν. 

ὁ διαβϑληϑεὶς νεανίας ὑπὸ τῆς ἐρωμένης γυναιχὺς τῷ δεσπότῃ πλασαμένης 

ἀντιστρόφους αἰτίας, αἷς ἣν ἔνοχος αὐτή, μηδ᾽ ἀπολογίας τυχὼν εἰς εἰρ- 

χτὴν ἀπάγεται" χαὶ τεἐνόμενης ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ τοσοῦτον ἀρετῆς 10 

μέγενος ἐπεδείξατο, ὡς χαὶ τοὺς πονηροτάτους τῶν ἐχεῖ τεϑηπέναι χαὶ 

χαταπλήττεσθαι χαὶ παρηγόρημα τῶν συπιφορῶν ὑπολαυβάνειν ἀλεξίχαχον 

81 εὑρηχέναι τὸν ἄνθρωπον. ὅσης ὃ᾽ ἀπανθρωπίας οἱ εἰρχτοφύλαχες 1έ- 

μουσι χαὶ ὠμότητος, οὐδεὶς ἀγνοεῖ" φύσει τε γὰρ ἀνηλεεῖς εἰσι χαὶ 

μϑλέτῃ συγχροτοῦνται ϑηριούμενοι χαϑ᾽ ἐχάστην ἡμέραν πρὸς ἀγριότητα, 1Ὁ 

χρηστὸν μὲν οὐδὲν ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐχ τύχης ὁρῶντες; ἢ λέγοντες ἢ δρῶντες, 

82 ὅσα δὲ βιαιότατα χαὶ χαλεπώτατα. χαϑάπερ γὰρ οἱ τὰ σώματα εὐπα- 

εῖς, ὅταν τὴν ἐξ αϑλητιχὴς ἄσχησιν προσλάβωσι, νευροῦνται δύναμιν 

ἀνανταγώνιστον χαὶ εὐεξίαν ὑπερβάλλουσαν χτώμενοι, τὸν αὐτὸν τρόπον, 

ὅταν ἀτίϑασος χαὶ ἀμνείλιχτος φύσις ἄσχησιν εἰς τὸ ἀνήμερον πρησλάβῃ, 29 

διχόθεν ἄβατος χαὶ ἀπρόσιτος οἴχτῳ γίνεται, γοηστῶ πάϑει χαὶ φιλαν- 

83 ϑρώπῳ. ὥσπερ τὰρ οἱ τῶν ἀγαϑῶν ὁμιληταὶ βελτιοῦνται τοὺς τούπους 

Ι ἠρμένον ΛΕΘΗΠΡ ἑκτὸς ΑΝ ΘΉΡ: οἵη. ΚΕ, ἐκ σοίογὶ (55. Κα ἢ πάντων) πάνυ 

τῶν Καὶ τῶν παϑῶν Υ0 ἱστάμενος ἃ 2 ἐπιϑυμίας ὁπι. 3. συλλαβὸν ( 

τὸ Ρ χαὶ οὐ. 0) 4 πρὸς ΟἹ ὃ, ὃ ἐξ οὗπερ γίνεται ΒΕΚΝ 

ὑ χαὶ οἵη. ἃ 1 δὴ) οὖν ἡ ὃ πλασαμένη Μ, πλασάμενος Καὶ 9 αὕτη ἃ 

μηδὲ Ὁ . ΤῸ εἰς τὴν εἰρχτὴν 1᾿ 11 ἐκεῖ ΟΑΥ; ἐχεῖσε ὁοίογὶ 

13 ζχαὶ) ΕΕυΝ οομϊ. ίαηρ, 193. 10 εὑρηχέναι ἀλεξίχαχον {ταῆβρ. Καὶ 

10 δ᾽ οὗν. ΟΥῸ οἱ εἰρχτοφύλαχες ἀπανϑρωπίας ἱγαπαρ. ΟΥ̓Θ ἢ 12. συγχροτού- 

μενοι ϑηριοῦνται ν᾽ Ὁ θη ριούμενοι ΠΝ ἡμέραν ἩΒΕΙΣ Α χα ΟΑΚΑ:; 

καὶ ἀπίο χαϑ᾽ ἀδὐψ, σοτοτὶ 16. ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐκ τύχης Καὶ (τ αἱ νἱ4.) οἵ. 8 998: ἀλλ᾽ 

οὐδὲ τύγης ΕΜ, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ εὐμενὲς γ΄ 50., οπι. οοἰοτίὶ (ν) λέγοντες ἢ δρῶντες ἢ ὁρῶντες 

{γᾶ π5}. Α΄; δρῶντες ἣ λέγοντες ἢ ὁρῶντες Νίδηρ. 1ῖ βιαιότητα Μ, βεβαιότατα ΒΚ 
11. 18. εὐπραγεῖς ἡ 18 ἀϑλητιχῆς Οἑ ἀσχητιχῆς σείοτὶ ἄσκησιν} ἐχκτριβὴν 

590 20 ἀτίϑασος ΟΡ ΠΡ: ἀτίϑασσος οοδίοτὶ χαὶ ἀμείλιχτος ὁ. 

προσλάβοι 21 γίνεται Κ΄: ἑνὶ σρίονί; ἣ ἑνὶ δίδηρ. πάϑει χρηστῷ 

ἰγᾶηβΡ. ΟΛ 22 χαὶ ὥσπερ Η γὰρ οὐ. ΠΡῚ 

8. 544. ὅδ. 39.).2}1---ῶὴῦ 



ΡῈ ΙΟΒΕΡΠΟ το 

χαίροντες τοῖς συνοῦσιν, οὕτω χαὶ οἱ τοῖς πονηροῖς συζῶντες ἀποματτονταί 

τι τῆς ἐχείνων χαχίας" ὃεξινὸν γὰρ τὸ ἔϑως ἐξομοιῶσαι χαὶ βιάσασθαι 

πρὸς φύσιν. συνδιατρίβουσιν οὖν οἱ εἰρχτοφύλαχες λωποδύταις, χλέπταις. Ν, 

τοιχωρύχοις, ὑβρισταῖς, βιαίοις, φϑορεῦσιν, ἀνδροφόνοις, αὐιχοῖς, ἱερησύ- 

λοις, ὧν ἀφ᾽ ἐχάστου σπῶνταί τι μοχϑηρίας χαὶ συνερανίζουσι χαὶ ἐχ “τὶ ῳ" 

τῆς πολυμιγοῦς χράσεως ἕν ἀποτελοῦσι πάμφυρτον χαὶ παμαΐαρην χαχύόν. 

Ρ. 84 ΜΝ. (10.) ἀλλ΄ ὅμως ὁ τοιοῦτος [ ἡμερωϑεὶς ὑπὸ τῆς τοῦ νεανίσχου χαλο- δῇ 
΄ ᾿ ν᾿ 

χαγαϑίας οὐ μόνον ἀδείας χαὶ ἐχεχειρίας μετέδωχεν, ἀλλὰ χαὶ ἀρχῆς 

τῆς ἐφ᾽ ἅπασι τοῖς δεσαώταις, ὡς λόγῳ μὲν ξἕνεχα προσχήματος ἐὰν ε: 
Ψ ΄» » 

10 εἰρχτοφύλαξ, τὴν δ᾽ ἐν ἔργοις τάξιν παραχεχωρηχέναι τῷ νεανία, δι᾿ ἧς 

οὐχ ὀλίγα συνέβαινε τοὺς ἀπαχϑέντας ὠφελεῖσθαι. τὸ γοῦν χωρίον οὐδ᾽ δῦ 

ὀνομάζειν ἔτ᾽ ἠξίουν εἴρχτήν, ἀλλὰ σωφρονιστίήριον" ἀντὶ γὰρ βασάνων χαὶ 

ὑπέμενον τυπτόμενοι χαὶ χαταδηύ- τιμωριῶν, ἃς νύχτωρ χαὶ μεϑ" ἡμέραν : 

μενοι χαὶ τί χαχὸν οὐ πάσχοντες, λύγοις καὶ δόγμασι τοῖς φιλοσοφίας ἕνου- 

10 ϑετοῦντο χαὶ ταῖς ἀνυσιμωτέραις παντὸς λόγου πράξεσι τοῦ διδάσχοντος. 

τὴν γὰρ αὐτοῦ βίον σωφροσύνης χαὶ πάσης ἀρετῆς οἷα Ἰραφὴν ἀρχέτυπον 57 
{ 
ῖ 

ν --- « ᾿΄ » ΄ ᾿ ᾿] ᾿ , - 

εὖ δε)ημιουργημένην ἐν μέσῳ ὑεὶς ἐπέστρεψε χαὶ τοὺς πάνυ δοχηῦντας 

ἀνιάτως ἔχειν, οἷς μαχραὶ νόσοι τῆς Ψυχῆς ἐλώφησαν ἤδη χαχίζηυσιν 
ν 

ἐπὶ τοῖς πεπραγμένοις αὑτοὺς χαὶ μετανηοῦσι χαὶ τοιαῦτ᾽ ἐπιφϑεγγομένοις " 

20 «ποῦ ποτ᾿ ἀρ ἦν πάλαι τοσοῦτον ἀγαϑόν, οὐ τὴν ἀρχὴν ἐσφάλημεν; 

ἰδοὺ γὰρ ἐπιλάμιναντος αὐτοῦ, ὡς πρὸς χάτοπτρον τὴν ἀχηοσμίαν ὁρῶντες 

αὑτῶν αἰσχυνόμεϑα“. (11.}) τοῦτον τὸν τρόπον βελτιουμένων εἰσάγονται 88 

1 μοβί συνοῦτιν αἰ. ἡδέσι χαὶ ἀγαϑοῖς ΠΡ) τοῖς αἷϊ. οὐα. ΒΕΚῚ 2 τὶ ΒΕΜΝΜ: 

οἵη. σοί ϑτὶ τῆς) τὰς Ὁ ὦ οὖν ἈΕΡ6: δ᾽ Ἡ, οἷ. σοίοτὶ χλέπτες (᾽, 
χλέπται Μ 4 βιοφθορεῦσιν ἢ ἀνδροφόνοις οιη. ἢ ὃ σπῶνται] 
ὧν 

αὐνυῶνται (51) ΕΠ, συνυλῶνται ὕ πολυμμιγοῦς ἡ ἕν οχ ἐν ἕοτγγ, ΠΡ 

μιαρὸν ΝῸ ἴ ἀπὸ Δα 8 ἐχχεχειρίας ΚᾺΡ 9. τῆς] τοῖς ΒΙῈ προῦ- 

σγήματος Τὶ ἔτι μένειν σοπὶ, ΔΝ ἐπα], 0 δὲ Ὁ τάξιν] πρᾶξιν Η (ν); προστασίαν 

οὐηὶ. Μδῃκ, 11 γοῦν] γὰρ 12 ἔτι ᾿α 13 νύχτωο͵] νύχταις ὁοτγ, ἴῃ νύχτας ( 

14. χαχὸν ἕοὐΥ. δὁχ χαχῶν (ἰ, χαχῶν ΡῊΡ τοῖς (Ὁ, τοῖς ὁχ τῆς ὁοτγ, ΠΠ: τῆς 

σοῖοτὶ 16 αὑτοῦ δ 13: αὐτοῦ ἐοἰοτϊ 11 εὖ] οὐ τἰ ἐπέτρεψε ΕΝ, 

ἐπέστρεφε Υ Ὁ, ὑπέστρεψε Εὶ 15. ἐλόρησαν ( 19. αὑτοὺς Ὁ, αὐτοὺς ΚΕ, 

αὐτοὺς οσοτῖ, ὁχΧ αὐτοῖς δ΄: αὐτοῖς σοίϊογὶ (ν) τοιαῦτα ἃ ἐπιφϑεγγόμενοι ΝῸ 

20 ἄρα Καὶ πάλαι ὁπι. Α, μοδὲ ἀγαθὸν ἰγαπερ. 21 γὰρ ΟΔ: γάρ καὶ 

οοϊοεὶ ὡς} καὶ "ὶ χάτοπτουν ἃ 91, 22. αὑτῶν ὁρῶντες ἱγαθδρ. ΟΥ̓ 

92. αὐτῶν ΟΚΟΝΕΡ, αὑτῶν οἵη, ἡ αἰσχυνόμεϑα ---ἀρχιοινοχόος (80,1) οἵ. Εὶ 

αροκυκόνα, εἰσαγομένων Ὁ 

Ὡ, 3. ΤΚ (0]. 349» Φίλωνος ἐχ τοῦ εἰς τὸν ᾿Ιωσήφ: δεινὸν τὸ ἔϑος -- πρὸς φύσιν». 
2284. ὕδῃ, σἂρ. 40 



80 ΡΗΙΠΟΝΙΒ 

-Ψ« 

δύη εὐνοῦχοι! τοῦ βασιλέως, ὃ μὲν ἀρχιοινοχόος, ὦ δὲ ἀρχισιτοποιός, ἐν 

οἷς ἐπετράπησαν χατητορηϑέντες χαὶ χαταγνωσθϑέντες. ὁ δὲ χαὶ τούτων 

τὴν ἐπιμέλειαν ἣν χαὶ τῶν ἄλλων ἐποιεῖτο, εὐχόμενος ὅπως οἷός τε ἢ 

89 μηδὲν χείρους τῶν ἀνεπιλήπτων ἀπεργάσασθαι τοὺς ὑφ᾽ ξαυτῷ. χρόνου 

δ᾽ οὐ μαχροῦ διελϑόντος, ἐπιὼν τοὺς δεσμώτας ὁρᾷ συννοίας χαὶ χατη- ὃ 

φείας Ἰέμοντας μᾶλλον ἢ πρότερον τοὺς εὐνούχους χαὶ στοχασάμενος ἐχ 

τῆς σφοδρᾶς: λύπης προσπεπτωχέναι τι νεώτερον ἐπυνθάνετο τὴν αἰτίαν. 

90 ἀποχριναμένων δέ, ὡς ὀνείρους ἰδόντες ἄσης χαὶ ἀδημονίας πεπλήρωνται, 

μηδενὸς ὄντος τοῦ διαχρινοῦντος, οϑαοσεῖτε" ἔφη «χαὶ διηγεῖσϑε, γνώριμοι 

γὰρ ἔσονται βουλομένου ϑεοῦ" βούλεται δὲ τὰ συνεσχιασμένα τῶν πραγ- 10 

μάτων ἀναχαλύπτειν τοῖς ἀλήϑειαν ποθοῦσιν.“ εἶτα ποότερος ὁ ἀρχιοινο- 

91 χόος φησίν. ,ξἔδοξα μεγάλην ἄμπελον ἐχπεφυχέναι τριῶν πυϑμένων ἕν 

εὐερνέστατον στέλεχος, τεϑηλυῖαν χαὶ βοτρυηφοροῦσαν ὡς ἐν ἀχμῇ τῆς 

ὑπώρας, ὑποπερχαζούσης δὲ τῆς σταφυλῆς ὄρέψασθαι τῶν βοτρύων χαὶ 

εἰς ἔχπωμα βασιλιχὸν ἀπηϑλίβειν, ὅπερ ἰχανῶς ἔχον ἀχοάτου προσενεγχεῖν 1Ὁ 

93 τῷ βασιλεῖ. ὁ ὃξ μιχρὸν ἐπισχὼν οεὐτυχίαν“ εἶπεν ,ἢ φαντασία σοι 

χαταγγέλλει χαὶ τῆς προτέρας ἀνάληψιν ἀρχῆς" αἱ γὰρ τρεῖς ῥίζαι τῆς 

ἀμπέλου τρεῖς ἡμέρας ὑπογράφουσι, μεϑ' ἃς ὑπομνησϑήσεταί σοὺ 

ὃ βασιλεὺς χαὶ μεταπεμψάμενος ἐνθένδε παρέξει μὲν ἀμνηστίαν, ἐπιτρέψει 

ὃΣ τῇς αὐτῆς μεταποιεῖσθαι τάξεως, χαὶ ὑπὲρ βεβαιώσεως τῆς ἀρχῆς 29 

οἰνοχοήσεις ἀναδοὺς ἔχπωμα τῷ δεσπότῃ." γχαὶ ὁ μὲν ἐγεγήϑει ταῦτ᾽ 

93 ἀχούσας. (18.) ὁ δ᾽ ἀρχισιτοποιὸς 1 ἀποδεξάμενος τὴν διάχρισιν, ὡς ρ. δῦ Ν. 

χαὶ αὐτὸς εὐτυχὲς ὄναρ ἰδών --- ἣν δ᾽ οὐ μετρίως παλίμφημον --, 

ἀπατηϑεὶς ταῖς ἑτέρου χρησταῖς ἐλπίσι φησίν" «ἀλλὰ χἀγὼ χανηφηρεῖν 

Ι δὲ ΟΛ: δ᾽ ορίοεὶ ἀρτοσιτοποιός (Εἰ) Εὶ ἐν] ἐφ᾽ νῸ 3. ἣν} ἢ 
ἣ 

ΘΟΑΥ ΚΗΘ οἷόν τε ΒΕ, οἷόν τ΄ Α, εἰ οἷόν τε ΟΥΟΚ ἣν Α, ἦν Ε΄ ἡ 

οη. ΕΝ ἡ ἐργάσασθαι (Κ΄, ἀπεργάσηται ΥΟΚ’ ἑαυτὸν ὁοττ, ὁχ ἑαυτῷ ἔν 

α Ὑ εὐνούγους 
ἢ ἐπιὼν] ἐπὶ Κὶ Ὁ γέμοντας τοὺς δεσμώτας μᾶλλον ἢ πρότερον Κ εὐνούχηυς 

στ, Οχ δεσμώτας Ὁ ἰ σφόδρα ΒΕΚΝΟ προπεπτωχέναι (ἰ ἐπυνθάνετο 

τὴν αἰτίαν οι, Μ 8. ἀποχριναμένων ΟΛΉΏΒΕΚΊ: ἀποχρινομένων σείοτὶ 

χαὶ ἄσης "ὶ ἄσης) πάσης Ὁ χαὶ οιπ. Υὦ, ἄσης χαὶ οἵη. ἀδημονίας] 
ἀϑυμίας Δ “ διαχρίνοντος 10 βουλεύεται ΑἘ 11 πρότερον ΟΑΥῸ 

13 ἔδοξε ΒΕΝ εἰς ἕν Ε΄, ἕν οἵη. ΒΕΜΠΗΡΙ 18 βοτρυοφοροῦσαν ΜΑΤΙῸ 

ὡς οὔ. ἃ 14. ὑπερπερχαζούσης ἡ 158 εἰς] ὡς τἱ χαὶ Ἀηΐα ὅπερ 

αὐά. Κὶ 15. 10 ἔχον ἱκανῶς ἀκράτου τῶ βασιλεῖ προσενεγκεῖν Καὶ 10 σοι οἴη. ἃ 

19. ὁ βασιλεὺς οἵπ. ἩΡ!', δά. τῶ. ᾿Ξ 20 δὲ ΟΑ: δὲ χαὶ εδἰοτὶ 

21 ταῦτα ΟΚ 22) δὲ ΟΥΟὧῸ ὡς] ὃς ΒΕΜῸ 23. χαὶ οπ.. 

εὐτυχὲς} ἔτυχεν ΟΒΕῈΝ 34. ἑταίρου ἃ ἐλπίσι χρησταῖς ἔγᾶηϑρ. ἡ 
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Ψ" - ᾿ ᾽ - ΄ ᾿-» ,. υ - -, " .«} 

ἔδηξα χαὶ τοίχ πλήρη χανᾶ πεμμάτων χομίζειν ἐπὶ τῆς χεφαλῆς, τὸ ὃ 
" ᾽ -- Ὕ ΄ - 2 »νξ ι ἢ ΕῚ “- Π ἣ [ 

ἀνωτάτω πλῆρες εἶναι παντοίων γενῶν, οἷς ἔϑος ἐστὶ χρῆσϑαι τὸν βασιλέα 

-- ποιχίλας δ᾽ εἶναι τὰς πρὸς δίαιταν βασιλιχὴν σιτοπόνων περιεργίας ---, 
ὄρνεις δὲ χαϑιπταμένους ἁρπάζειν ἀπὸ τῆς χεφαλῆς χαὶ ἀπλήστως ἐμφορεῖ- 

ὃ σϑαι, μέχρις οὗ πάντ᾽ ἀναλῶσαι χαὶ μηδὲν τῶν εὐτρεπισ)έντων ὑπο- 

λιπέσϑαι.“ ἃ ὃὲ «ἐβουλόμην μὲν“ εἶπε «αἢ παραστῆναί σηι τὴν φαν- 94 
’ “- “ ΄ - ἢ ᾿] ; ᾿ -"- ἢ ᾿ - 

τασίαν ἢ φανεῖσαν ἡσυχασϑναι ἧ. εἰ χαὶ διηγεῖτό τις, μαχρὰν γοῦν, 

ἵνα υἡἢ χαταχούσαιμι, τῶν ἐμῶν ὥτων γενέσθαι τὴν διήγησιν" ὀχνῶ τε 

γάρ, εἰ χαί τις ἄλλος, εἶναι χαχῶν ἄγγελος συναλγῶ τε τοῖς ἐν συμοραῖς, 
- "» ΠῚ δ. » ΨῈ ν΄» ἘΞΙ - ΄ ΞΈΝΑ ΝΙΝ ᾿ » 4 Σ ΓΝ ὸ ἕνεχα φιλανθρωπίας οὐχ ἥχιστα τῶν ὑπομενύντων ἡδυνώμενηος. αλλ 90 

ἐπειδὴ τοῖς ὀνείρων χριταῖς ἀληϑεύξιν ἀναγχαῖον ϑεῖα λύγια διερμηνεύουσι 

χαὶ προφητεύουσι, λέξω μηδὲν ὑποστειλάμενης" ἀψευδεῖν γὰρ ἐπὶ ἀὲν 

πάντων ἄριστον, ἐπὶ δὲ τῶν ϑείων ἀποφϑεγμαάτων χαὶ ὁσιώτατον, τὰ 90 

τρία χανᾶ σύμβολον τριῶν ἡμερῶν ἐστιν’ ἐπισχὼν ταύτας ὁ βασιλεὺς 

τὸ ἀνασχηλοπισϑῆναί σε χαὶ τὴν χεφαλὴν ἀποτμηθῆναι χελεύσει χαὶ χαταπτά- 

μενα ὄρνεα τῶν σῶν εὐωχηΐήσεται σαρχῶν, ἄχρις ἂν ὅλης ἐξαναλωϑῇς." 

χαὶ ἡ υὑὲν ὥσπερ εἰχὸς συγχχυϑεὶς ἀνατέτραπτηο, χαραδηοχῶν τὴν ὄρι- 91 

σϑεῖσαν προϑεσμίαν χαὶ τῇ διανοία τὰς ανίας προσδεχόμενος. ὡς 
ΒΥ ΄ - ΄ ᾿ -" “- ΄ δ] , - ᾿ » ᾿ 

δ᾽ αἱ τρεῖς ἡπέραι διΐλϑον, γενέϑλιος ἐπέστη τοῦ βασιλέως, ἐν ἡ πάντες 
Ὁ οἱ »Δ κῷ ων Σ ἌΡ, » πῃ. . Κ.) . ἀὐν 2 ΄ 
0 οἱ χατὰ τὴν χώραν ἐπανηγύριζον, διαφερόντως δ' οἵ περὶ τὰ βασί- 

λξια. ἑστιωμένων οὖν τῶν ἐν τέλει χαὶ τῆς ϑεραπείας εὐωχουμένης 9Ὰ 

ὥσπερ ἐν δημοϑοινία, τῶν χατὰ τὸ δεσμωτήριον εὐνούχων ὑπομνησϑεὶς 

ἀχϑῆναι χελεύξι χαὶ ϑξασάμενος τὰχ τῆς τῶν ὀνείρων διαχοίσεως ἐπι- 

1 χανᾷ πεμμάτων πλήρη ἴταθρ. Ὁ 2 ἀνώτατον ἃ εἶναι) ἡ» Εὶ 

ἔϑος ἐστ 
εἴωϑε Καὶ (ἔϑος ἐστὶ 5.γρμ51): εἴωϑε σοίοτὶ ) ποιχίλαι δ᾽ αἱ πρὸς ὃ. βι σ. περιεργίαι 

ἐσῃϊοίο: δ᾽ ζεἰχὸφ) εἶναι οὐπί. Δ μώ}}. τὰς] τε ἃ 4. ὄρνεις οὐττ. ὃΧ 

ὄρνις Κα, ὄρνις ΒΕΜΑ ἁρπάξειν ΠΡ ᾧ μέχρι οὦ] ἂν Ἐς μέχρις 

τοῦν πάντα ΟΝ, πάντας Εὶ χαὶ οἵ, καὶ ὦ. ᾧ ὑπολειπέσϑψαι ΠΡ᾿΄ 

ὑπο- σογγ, ἴῃ ἀπο- Κὶ ὃ μὲν οἴη. ΜΑ(ν) 5. ὀχνῶ τε Κ΄: ὀχνότεραι ΥΟΚ", 

ὀκνοτέρα ΒΕ, ὀχνηροτέρα Μ, ὀκνῶ (ὁπ. τε} ἐθίοε 9 εἰ καὶ τις ἄλλος Κὶ εἴ γέ τις 

ΕΜ ῸΟ, τὰς (οοῖ, ὁπ|.} ΟΊ (ν) εἶναι καχῶν ἄγγελος ΑΚ : ἄγγελος εἶναι χαχῶν 

ὑοίονϊ συναλγῶ τε Καὶ ; συναγωγαὶ ΒΕΜΥ", ἐπαγωγαὶ ν 30, συναλγῶ γὰρ ἐοίοτί 

τοῖς] ταῖς (ἱ 10 ἥκιστα] ἧττον σοὶ. Νηρ. τῶν οὐ, Υ0 11 ὀνειράτων Εὶ 

12. ϑείων Δ: ὁτίων σοϊοτὶ ἀδικημάτων ὁ 12 σε διίο χελεύσει τοροί. (ἰ 

15. 1Ὁ χαταπτάντα ἡ 10 ὅλδε Α΄ ὅλως "ὶ 1 μοβὶ εἰχὸς αὐά. ἦν ΗΡ 

ἀνετέτραπτο ΟΡ ΟΡ; ἀπετέτραπτο σοπὶ. Μδην. 18 τὰς ἀνίας οὦα. ΒῈΝ 

19. δ᾽ αἱ] δὲ (οἴ. αὖ γενέϑλιον Εὶ Δ ΦΕ 920 τὴν οἵα. ἡ 
δὲ ΟἍ, δ᾽ οὗ. ΔΕῸΡ 21 εὐωχούσης ΥΟΚΞ 22 τὸ οπι. α 9) τὰκ) 

χάχ (ΛΟ, τὰ ἐκ ΗΡ 

ῬΒΠΟΙ 5. ορέγα νο]. ΓΚ 6 



529 ΡΙΠΠΠΟΝΤ8 

᾿ . 

σφραγίζεται. προστάξας τὸν μὲν ἀνασχηλοπισθϑῆναι τὴν χεφαλὴν ἀποτμη;: 

ὕξέντα, τῷ δὲ τὴν ἀρχὴν ἣν διεῖπε πρότερην ἀπονεῖμαι. 

99 (19.) αταλλαγεὶς δὲ ὁ ἀρχιοινοχόος ἐχλανθάνετα! τοῦ τὰς χαταλ- 

λαγχὰς προειπήντος χαὶ ἕχαστα τῶν συμπεσόντων ἀτυχημάτων ἐπιχου- 

φίσαντος, ἴσως μὲν ἐπειδὴ πᾶς ἀχάριστος ἀμνήμσων ἐστὶν εὐεργετῶν, ὃ 

ἴσως δὲ χαὶ χατὰ πρόνοιαν ϑεοῦ βουληθέντος τὰς εὐπραγίας τῷ νεανίᾳ 

100 αἡ ὃι ἀνθρώπου τενέσϑαι μᾶλλον ἡ ὃι᾿ ἑαυτοῦ. μετὰ τὰρ διετῆ γχρύνον 

τῷ βασιλεῖ τὰ μέλλοντα τῇ χώρα συμβαίνειν ἀγαϑὰ χαὶ χαχὰ διτταῖς 

φαντασίαις ὃι᾿ ὦ ὀνείρου ὑεσπίζεται ταὐτὸν ὑποσημαινούσαις ἕνεχα βεβαι’- 
: 10] τέρας πίστεως. ἔδοξε γὰρ ἐπτὰ βόας ἀνέρπειν ἐχ τοῦ ποταμοῦ, πίονας 10 

χαὶ σφόδρα εὐσάρχους χαὶ χαλὰς ὀφθῆναι, χαὶ παρὰ ταῖς ὄχϑαις νέμεσθαι" 

με" ἃς ἑτέρας ἀριϑυὸν ἴσας, 1 ἀσάρχους τρόπον τινὰ χαὶ χατεσχελετευ- Ρ. δ Ν. 

μένας χαὶ εἰδεχϑεστάτας, ἀνελθεῖν χαὶ συννέμεσναι ταῖς προτέραις" εἶτ᾽ 

ἐξαπιναίως ὑπὸ τῶν χειρόνων χαταβρωϑῆναι τὰς ἀμείνους χαὶ μηδὲν 

ἀλλὰ υνηδὲ τὸ βραχύτατον ταῖς ἐμ ορηϑείσαις πρὸς ὄγχον ἐπιδοῦναι τὰς ιτὉ 
“4 -" - - " 

10) αστέρας. ἀλλ ὴ μᾶλλον ἢ οὐχ ἧττον ἐστάλϑαι, περιαναστὰς δὲ χαὶ 

χοινηδεὶς πάλιν ἑτέρα πληχϑῆναι φαντασία" νημίσαι τὰν ἑπτὰ πυροῦ 
4 ᾿ ., ᾿ [4 ᾿ , “- “ 

στάχυς ἐχπεφυχύτας ἑνὸς πυϑμένος, ἰσαιτάτηους τοῖς μεγέδεσιν, αὐξο- 

ΡΆ μένους χαὶ τεϑηλύτας αἴρεσθαι πρὸς ὕψος μάλ ἐὐρωστοῦς" εἶ ξτέρους 
. 

ξπτὰ λεπτοὺς χαὶ ἀσϑενεῖς ἀναπεφυχέναι πλησίον, ὑφ᾽ ὧν ἐπιόραμόντων 90 

103 χαταποϑῆναι τὸν εὔσταγχυν ποϑαένα. ταύτην ἰδὼν τὴν ὄψιν, τὸ λειπό- 

μξνὴν τῆς νυχτὸς ἄυπνος διατελέσας --- ἔγειρον γὰρ αἱ φροντίδες χεντοῦ- 

Ι προδιάξας (510) Ι. 2 χαὶ τὴν χεραλὴν ἀποτμηϑῆναι ΠΕΔΕΑ τμηϑέντα Ε 
2 τῷ] τὸν νῸ ἀπονεῖμαι) ἀποδοῦναι Δ, ἀπολαβεῖν ΝΟΚΞ 9. δ᾽ ΚΙ 

πεσόντων 

οἰνοχόος ΒΕΜΑ 1 συμβησημένων Καὶ ἡ. ὃ ἀποχουφίσαντος ἃ ἢ εὐεργε- 

σιῶν "Ὁ τ δι᾿ μγ.1 ὃ κ᾿ 8. τῇ χώρα πομβαίνειν ΟΥ̓Θ; συμβαίνειν τῇ 

χῶρα ὁριοτὶ ὃ’. 9. διτταῖς φαντασίαις ρμο5ῖ ὑεσπίζεται (9) ἐγάπδρ. ΟΟΥ διτταῖς ἢι᾽ 

ὑνείρου φ,ι ὃ, Μίαηρ. 9. ὀνειράτων αὶ θεσπίζει ΚῸΚΞ ὑποσημαινούσαις 

ΛἈΕΘῸΠΠΡ: ὑποσημαίνοντος οὐτονὶ Ὡς, Τὸ βεβαιοτέρας πίστεως ἔνεχα γλππρ. 

10 ἔδοξα ΒῈΝ ἀνέλκειν τὰ τόχῆῖ ἢ, ἀνέρπειν τὴν. Η 11 σφόδρ᾽ 

χαὶ χαλὰς Α΄ χαὶ οἷὴ, ὁοτονὶ περὶ Καὶ τὰς ὄχϑας ΑΛῸ 12 με} 

εε 
χα" ἀρϑμῷ ΚΠ Ὸ χαὶ οἵη. ΑΓΟῸΤΠΡ 12. 12. χατεσχηλιτευμένας ἃ, 

τρὐδ ΤΠ ΠΕΝ ως Ὁ, χατεσχ λητευμένας Π, χατευταλμένας Ν 152. καὶ εἰδεχϑε- 

στάτας Δ: καὶ ὁπ. τοίοΓὶ ἢ μηδὲ οὐ, ΠΡ 1Ιῦ συνεστάλθαι Καὶ 

117. 1 πυροῦ στάχυς ΔΛΕΟΠΡΙΚΤ; πυροὺς παχεῖς σοίονὶ 15. ἐχπεφυχύτος (ἱ 
ἰσοτάτους ἡ, ἰσωτάτους [{{ν} 18, 19. αὐξανομένους Δ Ὸ 1 μάλα ΥΌ, 

μᾶλλον ΠΡ εὐρώστως Α (ὑοσπὶ, Μαησ.) εἶτα Υ 22 κεντροῦσαι ΟΕῊΡ 

ἴ 5.6. (ἔθη. ορ, 41 



ὉΕ ΤΟΒΈΕΡΠΟ 3 

σαι χαὶ τιτρώσχουσαι ---, μεταπέμπεται τοὺς σηφιστὰς ἅμα τῇ ξῳ καὶ 
- ’ "» - "»" ᾿, μ᾿»: -" ᾿ ᾿ ᾿ 4 » τὴν φαντασίαν διηγεῖται. μηδενὸς δὲ στηχασμοῖς εἰχήσι τἀληϑὲς ἰχνη- 104 

λατῆσαι δυναμένηυ. παρελϑὼν ὁ ἀρχιοινοχόος φησίν «(ὦ δέσποτα, 
᾿ ᾿ 3 τὸν ἀνῦρα ὃν ζητεῖς ἐλπίς ἐστιν εὑρήσειν: ἁμαρτόντας ἐμὲ χαὶ τὸν 

5 ἀρχιπιτοποιὸν ἐχέλευσας εἰς τὸ δεσμωτήριον ἀπαχϑῆναι, ἐν ᾧ τοῦ ἀρχι- 
Ἂν , ᾿ Ὕ ξ Ἶ - πος -ο ΄ - , , , -ὦ«Ψὦ 

υαἹείρου θεράπων ἦν ᾿βραῖος. ᾧτινι διηγησάμεθα ἐγώ τε χαχεῖνος 
ὀνείρατα τὰ φανέντα ἡμῖν" ὃ δ᾽ οὕτως εὐθυβόλως χαὶ εὐσχόπως διέ- 

χρινεν, ὡς ὅσα προεῖπεν ξχατέρῳ συμβῆναι, τῷ μὲν ἣν ὑπέμεινε τιμωρίαν, 

ἐμοὶ δὲ τὸ συῦ τυχεῖν ἵλεω χαὶ εὐμενοῦς.“ (20.) ὁ μὲν οὖν βασιλεὺς 105 
ι1ὺὸ ἀχηύσας προστάττει συντείναντας ἀναχαλεῖν τὸν νεανίαν. οἵ ἃ᾽ ἀποχεί- 

ραντες --- βαϑεῖαι γὰρ ἦσαν αὐτῷ χαῖται χαϑειργμένῳ χεφαλῆς χαὶ 

ἡενείηυ. --α χαὶ ἀντὶ ῥυπώσης λαμπρὰν ἐσθῆτα ἀντιδόντες χαὶ τἄλλα 
ν᾿ ΄' ΝῚ ΄ "» Α ᾿ ᾿’ ΄ι » - "2 

φαιδρύναντες εἰσάγουσιν αὐτὸν πρὸς τὸν βασιλέα" ἣς ἐχ τῆς ὄψεως 100 

τεχμηράμενος ἀνῶρα ἐλεύϑεροων καὶ εὐγενῆ --- χαραχτῆρες γὰρ ἐπι- 

18 φαίνονταί τινες τῷ σώματι τῶν ὁρωμένων οὐχ ὠρατηὶ πᾶσιν, ἀλλ᾽ οἷς 

τὸ τῆς διανοίας ὕαμα ἠξυδορχεῖ --- μαντεύεται" εἶπεν ἢ ψυχή μου 

περὶ τοῦ μὴ εἰς ἅπαν ἀσχφεία τοὺς ὀνείρους ἐπισχιασϑήσεσϑαι" δεῖγμα 

τὰρ σοφίας ὁ νεανίας οὗτος ὑποφαίνει, διαχαλύψει τὴν ἀλήϑειαν, οἷα 

φωτὶ σκότος ἐπιστήμῃ τὴν ἀμαθίαν τῶν παρ᾽ ἡμῖν σοφιστῶν ἀποσχεῆά- 
ξ ὦ [1 ᾿ «ὦ ΑΒΗ " τον ὧ μ᾿ τὰ "Ἢ μ᾿ μι» «,ὴ " ᾿ ΕΣ κι -- 

Ὃ σει. “ΠΟ χαὶ τοὺς ὠνείρηυς Οιηγεῖτος ὃ ὃξ ταξίωμα τοῦ λέγοντος οὐδὲν [01 

χαταπλαηγεὶς ὥσπερ ὑπηχόῳ βασιλεύς, ἀλλ᾽ οὐχ ὑπήχοος βασιλεῖ, παρρησία ἐν ἔν' ὴν περ ν᾽ Ἶ νὰ Χχ ἰδ Ὑ νξι, πάρρη Α 

σὺν αἰδοῖ χρώμενος διελέγετο χαΐί φησιν᾽ οὖσα μέλλει ποιεῖν ὁ ϑεὸς ἐν 

τί, χώρα, προμεμήνυχέ σοι. τὰς μέντοι διττὰς φαντασίας μὴ ὑπολάβῃς 

9. διηγεῖται ἡ ΘΗΡ: διηγεῖτο σδιογὶ χαὶ μηδενὸς (56) χαὶ τι βιι5. 461.) Καὶ 
δὲ οὐ. ΕΚ. 55. Β 4 ροϑὲ ὃν αὐ. αὐτὸς ἔγνων ὃ Ὁ εὑρήσειν (σε) ἐορῃηΐ. 

Δ εμα!. μοβὲ ἀμαρτόντας απ. γάρ δ βοπὲ ἐμὲ αὐ. τε ΕῊΡ 

θ ἡ» ἱΕβραῖϊῖος-- δεσπότην» (56,13) οἵα. Ρ οἴ ἴπ τοχίν ἢ, δι. τσ, Η ὦτινι ΟΒΕΚΥ: 

ὦ ΑΥ̓Ό, ὦ χαὶ ΕῸ διηγήσασϑαι Κα! καὶ ἐχεῖνος (; τὰ οἴη. ἢ 

δὲ νὸ οὗτος Εὶ ροβι χαὶ τορϑί. οὕτως ΝῸ εὐσκόπως ΒΕΚ: εὐχόλως ΜΝ, 

εὐθυσχύπως σοίοεϊ 8. ὥσ᾽᾽" ΑΔ τῷ} τὸν Κα Ὁ ἐμὲ ἡ 100. συντεί- 

ἡοντας δ ἀναγαγεῖν 11 χαῖται χεφαλῆς αὐτῶ χαϑειργμένω ἡ 

12 ἀντιδιδόντες ἈΕῚ τὰλλα ΑΒΕ, τὰ ἄλλα Ο 12. εἰσάγουτιν αὐτὸν ΚῸ: 

αὐτὸν οἵη. ὑδίρτὶ τὸν βασιλέα ΑΥ̓Ὁ; τὸν ιν. οί δεὶ 14. 10 τινες ἐπιφαίνονται 

{τππκρ. ΥὉΚΝ’ 1ἢ. ὁρωμένων] εἰρημένων ΟΥ̓ΟΕΚὶ ιὉῦ τὸ τῆς διανοίας Α: 

τῆς οἵη. δοίθγὶ ὀξυδορχεῖ ΟἩ ; ὀξυδερχεῖ σοιογὶ μοῦ ὁ, 0, δγαβ. Καὶ 

β α 
11 εἰσάπαν Δα 18 γὰρ οἴη, ἃ ὦ νεανίας οὗτος σοφίας Καὶ ὑπο- 

φαίνων Δ ΚΤ Ἢ πη διαχαλύψει «4. ἢ ἢ (Ὁ) διαναχαλύψει Υ Ὁ 

19. 30 ἀποσχεδάσας ΚΟ 20 τὸ ἀξίωμα ΑΥ̓Ό “μηδὲν Α 22 σὺν 
αἰδῶ (ὍΠΗ 98. προεμήγγυσέ φαντασίας οἵη. ΟΥ̓, ὀπτασίας τὴρ, Ὁ 

υ ἢ 
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᾿ 

εἶναι διττοὺς ὀνείρους" εἰς ἐστι, τὴν ἀναδίπλωσιν ἔχων οὐ περιττήν, 

108 ἀλλὰ πρὸς ἔλεγχον βεβαιοτέρας πίστεως. αὖ τε γὰρ πίονες ἑπτὰ βόες 

χαὶ οἱ εὔβλαστοι χαὶ εὐθαλεῖς ἑπτὰ | στάχυες ἐνιαυτοὺς ἑπτὰ δηλοῦσιν ν. 51 Μ. 

εὐθηνίας χαὶ εὐετηρίας καὶ ἑπτὰ ἑτέρους λιμοῦ αἱ ἐπανιοῦσαι ἑπτὰ βόες 

λεπταὶ καὶ εἰὸεχϑεῖς χαὶ οἱ παρεωϑαρμένοι χαὶ μεμυχύτες ἑπτὰ στάχυες. ὃ 

109 ἥξει μὲν οὖν ἑπταετία προτέρα πολλὴν χαὶ ἄφϑονον ἔχουσα εὐχαρπίαν, 

πλημμύραις μὲν ἀνὰ πᾶν ἔτος τοῦ ποταμοῦ λιμνάζοντος τὰς ἀρούρας, 

τῶν δὲ πεδίων ὡς οὕπω πρότερωην εὐτοχία χοωμένων" ἥξει δὲ μετὰ 

ταῦτα ἑπταετία πάλιν ἐναντία χαλεπὴν ἔνδειαν χαὶ σπάνιν τῶν ἀναγχαίων 

ἐπιφέρουσα, μήτ᾽ ἀναχεομένου τοῦ ποταμοῦ μήτε τῆς τῆς λιπαινομένης. 10 

ὡς τῆς προτέρας εὐθηνίας ἐχλαϑέσϑαι χαὶ εἴ τι λείψανον παλαιᾶς εὐξτη- 

"0 ρίας ἣν ἀναλωϑῆναι. τὰ μὲν οὖν ἐχ τῆς διαχρίσεως τοιαῦτ᾽ ἐστίν. 

ὑπηχεῖ δέ μοι καὶ ἐχλαλεῖ τὸ ϑεῖον ὑποβαάλλην τὰ ὡς ἐν νόσῳ σωτήρια" 

νόσος δὲ πόλεων χαὶ χωρίων ἢ βαρυτάτη λιμός, ἢ χατασχευαστέην 

"1 ἀσϑένειαν, ἵνα μὴ τελείως ῥωσθεῖσα τοὺς οἰχήτορας ἐχφάγῃ. πῶς οὖν 1Ὁ 

ἀσθενήσει; τοῦ χαρποῦ τῶν ἑπτὰ ἐτῶν, ἐν οἷς ἢ εὐφορία, τὸ πλεο- 

νάζην μετὰ τὰς αὐτάρχεις τοῖς πλήϑεσι τροφὰς --- ἔσται δ᾽ ἴσως μέρος 

πέμπτον --- ϑησαυριστέον ἐν πόλει χαὶ χώμαις, μὴ μεταχουίζοντας τὸ 

ϑέρη μαχρόϑεν, ἀλλ ἐξ ὧν ἄν ἡ χωρίων, ἐν ἐχείνοις φυλάττοντας πρὸς 

"12. τὴν τῶν οἰχούντων παρηγορίαν" συγχομίζειν δὲ τὸν χαρπὸν αὐτοῖς "Ὁ 

ὄράγμασι μήτε ἀλοῶντας μήτε συνόλως χαϑαίροντας, τεττάρων ἕνεχα" 

ξνὸς μὲν τοῦ σχέπῃ χρώμενον πρὸς πλείω χρύνην διαμένειν αδια- 

φϑορον" ἑτέρου δὲ τοῦ χα ἔχαστον ἐνιαυτὸν γίνεσϑαι τῆς εὐθηνίας 
, 

" 

ὑπόμνησιν, ἀλοώντων χαὶ λιχμώντων" ἢ τ1ὰρ μίμησις τῶν πρὸς ἀλή- 

"12 ϑειαν ἀγαϑῶν δευτέραν ἔμελλεν ἡδονὴν ἀπεργάζεσθαι" τρίτου δὲ τοῦ "9 

μηδ᾽ εἰς ἀριϑμὸν ἐλθεῖν, ἐν στάχυσι χαὶ δοάγμασιν ἀδήλου χαὶ ἀπερι- 

1 εἶναι οὰ. ΑΥ̓Ὸ 2 βεβαιότερον ἡ ὦ ἀστάχυες ἢ 4 λιμοῦ ζχαὶ ἀφορίας» σοηϊοῖο 

πιοῦσαι τΟὨ οἷο ὃ ἐφθαρμένοι ἡ ἀστάγυες 1 ὃ οὖν οὐ, 50 πρότερον ΔΕ 

ἰ πλτημιύραις Ο 8. ὡς] ἢ Κ΄, γρ. ὡς 55. ΚΓ 9. ἐναντία πάλιν ἑπταετία ἔγδῃπ5ρ. 

νΟ; πάλιν ἐναντία ἑπταετία απ, 10 μήτε ἀνεργομένου ἡ 12 τοιαῦτα ΟΠΒΕΚΕ. 

ταῦτα ἃ 15 ὑφηχεῖ ( μοι ἵγᾶπερ. δοτο θεῖον ἡ τὸ θεῖον ΟΝ : τι θεῖον οοἰογὶ 

τὰ ΟΚ : ὁπι. οοἰοτὶ σωτηρία (}}Π, σωτηρίαν ΑΥ̓ΘΕ 14. 15 ἣν χατασχευασπτέον 

ἀσϑενῆ ΚΙ 15 τελέως ΔΥῸ ἐχφύγη ΕἸ 10 ροβὲ οἷς α4. ἣν Ε 
106. 171 τῷ πλεονάζειν Υ Ὁ ι1 δ᾽ ἴσως] δισνῶς ΕΜ ΝΟ 18 πέμπτον 

οἴη. (ὦ πόλεσι ἘΚ 20. οἰκούντων σοι: ἐνοικούντων ν συγκομίζειν 

ςοι.: συγχομιστέον ν δὲ οἵη. κ᾿ 21] μήτ᾽ 22 ρμοβί χρόνον αὐά. 

φυλαττόμενον ΥΟΚΞ . 35 τοῦ] τούτου ( 94. μίμησις] ὑπόμνησις σου. Μδην. 

90 μέλλει Ὁ 
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τράφου τοῦ χαρπηῦ ὑπάρχοντος, ἵνα μὴ προαναπέσωσιν αἱ διάνοιαι τῶν 

ἐγχωρίων ἐν ταῖς ἀναλώσεσι τοῦ συλληγισϑέντος, ἀλλ᾽ εὐθυμία χρώμενοι 

τῇ σιτίων ἀμείνονι τροφῇ --- τρέφει γὰρ ἐν τοῖς μάλιστα ἐλπίς --- 

ἐπιχουφίζωσι τὴν ἐχ τῆς ἐνδείας βαρεῖαν νόσον’ τετάρτου δὲ τοῦ χαὶ 

ὅ τοῖς ϑρέαμασι χιλὸν τεταμιεῦσϑαι, τῶν ἀχύρων χαὶ ἀϑέρων ἐχ τῆς τοῦ 

χαρποῦ χαϑάρσεως διαχρινομένων. ἐπιμελητὴν δὲ τούτων χειροτονητέον 114 

ἄνδρα φρηνιμώτατον χαὶ συνετώτατον χαὶ ἐν πᾶσι δόχιμον, ὃς γένοιτ᾽ 

ἂν ἱχανὸς ἀμισῶς χαὶ ἀνεπάφως εὐτρεπῆ τὰ λεχϑέντα ποιεῖν μηδεμίαν 

αἴσϑησιν τοῖς πλήθεσιν ἐνδιδοὺς περὶ τοῦ γενησομένου λιμοῦ" χαλεπὸν 

τὸ γὰρ τὸ προχάμνοντας ταῖς Ψυχαῖς ἀναπεσεῖν δυσελπιστία. ἐὰν δέ τις δ 

ἐπιζητῇ τὴν αἰτίαν, φήσει δεῖν, χαϑάπερ ἐν εἰρήνῃ προνοεῖν τῶν ἐν 

Ρ. 8 ΝΜ, τῷ πολέμῳ παρασχευῶν, χαὶ ἐν | εὐπορίαις τῶν χατ᾽ ἔνδειαν: ἀδήλους 

ὃξ εἶναι πολέμους χαὶ λιμοὺς χαὶ συνόλως τοὺς χαιροὺς τῶν ἀβουλήτων, 

εἰς οὃς ἀναγχαῖον εἶναι παρεσχευάσθϑαι, ἀλλὰ αὐ τενομένων τότε τὴν 

18 ϑεραπείαν ζητεῖν, ὅτ᾽ οὐδὲν ὄφελος.“ (21.) ἀχούσας δὲ ὁ βασιλεὺς χαὶ 110 

τὴν τῶν ὀνείρων διάχρισιν εὐϑυβόλως χαὶ εὐσχόπως στογαζομένην τῆς 

ἀληθείας καὶ τὴν συμβουλίαν ὅσα τῷ δοχεῖν ὠφελιμωτάτην χατὰ τὴν 

τοῦ μέλλοντος ἀδήλου πρόνοιαν, τοὺς συνόντας ἐγγυτέρω προσελϑεῖν 

χελεύσας, ἵνα μὴ χαταχούοι, ἄρ᾽ “ εἶπεν, «ἀνὸρες, εὑρήσομεν τοιοῦτον 

0 ἄνθρωπον, ὃς ἔχει πνεῦμα ϑεῖον ἐν ἑαυτῷ“ ((ἰοη. 41. 38): συν- [Π 

ἐπαινούντων δὲ χαὶ συνευφημούντων, ἀπιδὼν εἰς τὸν παρεστῶτα . ἐγγὺς" 
,΄’ 

εἶπεν ἐστὶν ὃν παραινεῖς ἀναζητεῖν, οὐ μαχρὰν ἀφέστηχεν ὃ φρόνιμος 

χαὶ συνετός, ὃν ἔδει χατὰ τὰς σὰς ὑφηγήσεις σχοπεῖν, αὐτὸς ὧν τυγ- 

χάνεις. οὐ γὰρ ἄνευ ϑεοῦ ταῦτ᾽ ἀποφθέγγεσθαί μοι δοχεῖς. ἴθι δὴ 

λλογι 
2 προ ΣΕΡΈΣΕΣΙ Ἁ, ἐλλογισϑέντος ΟΥ̓Ὸ εὐθυμία) εὐϑηνία ΒΕΜΑ Ὁ τροφῆς 
ἙΠΡΟΠ(ν) 4 ἐπικουφίζουσι (ὐ, ἐπιχουφίζουσα ΕΠ Υ Ὁ χαὶ ον. Ὁ 

ἵ 
ὁ χυλὸν ἡ 8 ἀμισῶς ΒΕΝΥ. ἀμίσως ΟΚ'Ο, ἅμ᾽ ἴσως ΕἩ, ἀμέσως Α, ἀμίσϑως 

ΥὙ3Κ30 ἀνεπάφως ΑΕῸΠ: ἀνεπιφάτως σοίοτγὶ {(ν): ἀνεπαχϑῶς ὁοοηϊ. Θη6), 

εὐπρεπῆ (1 Ὁ. διδοὺς ν 30, ἐνδοὺς [, (Τγη.) 10 τις] τι ἃ Ε1 φήσειν 

δεῖ Α ρΡοβί προνοεῖν διά. δεῖ Α 13 τῷ οι. ἡ καὶ] οὕτως ἡ 
ἃ γχαῖον 
εὐδήλους Κα ι98.Δλ 14. ἀνάγκη Καὶ παρασχευάσθαι Μ, παρασχευάχασθαι νῸ 

15. ζητεῖν ΒΕΚῚΝ : ἐπιζητεῖν σοίοτὶ ἦτε καὶ οἵη. Καὶ 10 εὐστό- 

χγως ΑΚ στοχαζόμενος ΒΕΜΟ, στοχαζόμενον Ὁ 117 ὅσον τῷ] τὸ Ὁ 

18 ἐγγυτέρως ΜΝ, ἐγγύτερον "ὶ προελϑεῖν ὙΝὶ τ 19. χαταχούη ΥΟΚΣ 

ἂρα ΚΜ Ὸ ἀνῆρα Μ τὸν τοιοῦτον δ 90 αὐτῶ ΟΒΕΜΝ 
91 ἐπιδὼν Τυγη, 92 παρήνεις ΒΕΈΚΜΥΟ οὐ --σκοπεῖν (322) οἵ. 

24 οὐδὲ γὰρ ταῦτα ᾿ἰ, ταῦτα ροπί μοὲ ἰγάηϑρ. Ν δ} δὲ (1, οι. Κὶ 
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χαὶ παραλάμβανε τήν τ᾽ ἐπιμέλειαν τῆς ἐμῆς οἰχίσς χαὶ τὴν Αἰγύπτου 

5 πάσης ἐπιτροπήν, εὐχέρειαν ὃ᾽ οὐδείς μοῦ χαταγνώσεται μὴ φιλαυτία 

χρωμένου, πάϑει δυσιάτῳ’ αὖ τε γὰρ μεγάλαι τῶν ούσεων χρόνοις 

οὐ δοχιμάζηνται μαχροῖς, ὄγχῳ δυνάμεως βιαζόμεναι φϑαάνειν εἰς ἀποδογὴν 

αὑτῶν ἀνυπέρϑετον, τὰ τε πράγματα πέλλησιν χαὶ διατριβὴν οὐχ ἀνέ- 5 
ε - “- ν ᾿ , ᾽ , ἱ ᾿ 

119. χεται, τῶν χαιρῶν ἐπειγόντων εἰς τὰς αἀναγχαίας παρασχευᾶς.“ εἰτ 

τ" αὐτὴν χαϑίστησι τῆς βασιλείας διάδοχον, ἄλλον δ᾽, εἰ χρὴ τἀληδὲς 

εἰπεῖν, βασιλέα, τὸ μὲν ὄνομα τῆς ἀρχῆς ὑπολειπόμενος αὑτῷ, τῆς δ᾽ 

ἐν ἔργοις ἡγεμονίας ἐχστὰς ἐχείνῳ χαὶ τἄλλα πράττων ὅσα ἐπὶ τιμῇ 

120 τοῦ νεανίη»". δίδωσιν οὖν αὐτῷ σφραγῖδα βατιλιχὴν χαὶ ἱερὰν ἐσθ τα τὸ 

χαὶ χύχλην χουσοῦν περιδέραιον χαὶ ἐπὶ δευτερεῖον τῶν ἀρμάτων ἄναβι- 

βάσας χελΞξύει περιελθεῖν τὴν πόλιν. προξργομένηυ χήρυχος χαὶ δηλοῦντος 

12: τοῖς ἀγνηοῦσι τὴν χειροτονίαν. υὑετονημάτϊει ὃ αὐτὸν ἀπὸ τῆς ὀνεῖρη- 

χριτιχῆς ἐγχωρίῳ γλώττῃ πρησαγηρεύσας χαὶ ἐγγυᾷ πρὸς τάμον αὐτῷ 

τὴν ἐπιφανεστάτην τῶν χατ᾽ Αἴζυπτον ἱερέως ᾿ἢλίου θυγατέρα. ταῦτ᾽ 1τὉ 

132). ἐγένετο, περὶ ἔτη τεγονότος ζῆη τριάχοντα. τοιαῦτα τῶν εὐσεβῶν τὰ 

τέλη" χἄν γὰρ χλιθϑῶσιν, οὐχ εἰς ἅπαν πίπτουσιν, ἀλλὰ διαναστάντες 

128 ὀρϑοῦντα! παγίως χαὶ βεβαίως, ὡς πηχέϑ᾽ ἡποσχελισθϑῆναι. τίς τὰρ ἂν 
". "» "» -- ΄ , , ᾿ ᾿ , , " 

πρηοσξδύχησε μιὰ ἡμέρα τὸν αὐτὸν ἀντὶ μὲν δηύλου δεσπότην, ἀντὶ δὲ 

δεσαώτου πάντων ἀξιονιχήτατον, [ χαὶ τὸν ὑποδιάχονον εἰρχτοφύλαχος ρ. 

ὕπαρχον βασιλέως ἔσεσθαι χαὶ ἀντὶ τῆς εἰρχτὴς τὰ βασίλεια οἰχήσειν, 91 

τὰ πρῶτα τῶν ἐπὶ τιμαῖς φερόμενον ἀντὶ τῶν εἰς ἀτιμίαν ἐσγάτων. 

124. ἀλλ΄ ὅμως χαὶ τέγονε ταῦτα χαὶ γενήσεται πολλάχις, ὅταν δοχῇ τῷ ϑεῷ" 

Ι προλάμβανε ΕΝ τε ΟΥΟΜΕ, οἵη, ἃ 2 δὲ ΥῸ ὁ χρώμενος ΝῸΚΝ 

ὁ ὄγχῳω δυνάμεως} ἀλλὰ δυνάμει ΔΕΘΗ ὑποδοχὴν ΕΘΝ ὅ αὑτῶν ΠῸ: 

αὐτῶν τοοἰοτὶ μέλησι»ν ΝῸΝ ὦ, ὃ ἀνέγονται ἃ ἢ ἀπ|6 εἰς δὐὐιὶ, 

χαὶ ( ἱ τῆς βασιλείας καϑίστησι ἴγαηκρ. ΝΜ (Νηρ) δὲ νῸ 

8 ὑπολιπόμενος ΒΕΚΝΜΕ αὐτῷ ΟΜΝΟΝ, αὐτῇ Εἰς αὐτῆς Κ᾿: τῆς δὲ (ἷ, δὲ 

τῆς ἰτᾶπϑρ. 9. τὰλλα ΜΑΚΥΝ, τὰ ἀλλὰ (ς, ἀλλα (ὦ ὅτα οὐ. ΒῈΝ 

10 δίδωσιν οὖ» ΕΓ: οὖν οἵα, ἐοίοτῖ: δίδωσι γοῦν ὁσῃϊεῖυ αὐτὸν Ἐ 

ἱερὰν] πορφυρᾶν εὐυπὶ. Μίαπρ, 11 χύχλον] χλοιὸν ὑοηΐ. Μδῃς. περιδέρραιον 

ΛΥΈΕΚ, περιδέρεον ( δευτέριον ( (Δδυμρ.), δευτερείω δ΄, δευτερείων (Ὁ) 

13 προερχομένηυ δ Ὁ (ὁοπὶ, δίαπρ.: περιεργομένου σοῖοτὶ 12. δὲ ΟΥῸ 

18 γεγονὼς ὁ ι1 γὰρ δγὰβ. "ὶ εἰς ἅπαν ΟΛΈΚΕ; εἰσάπαν εειοτὶ 

πίπτωτιν "ὶ ἀλλ ἀναστάντες Ὁ Ι8 ὡς] ὦστε ΝῸ μὴ καϑυ- 

ποσχλελισϑῆναι Ὁ γὰρ οι. ἡ 19. τὸν αὐτὸν οἵη. ἡ ἀντὶ: ΤΌΓΚΙ5 

ἱποὶρ, Ῥ οἵ τον]. ἢ δὲ οὦ. ΜΆΓ(ΠΠΡ 20 ἀξιονιχώτατον (ὐ, ἀξιώτατον 

ΔΕΡΟΠΡ τὸν οἷπ, 91] τὰ ον, ἡ 22 τῶν 411} τῆς Κ' 

25 τοιαῦτα ἃ 

ΖΝ]. 
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μόνον ἐντυφέσθω τι χαλοχαγαϑίας ἐμπύρευμα ταῖς ψυχαῖς, ὅπερ ἀναὴ- ! 
χαϊήν ποτε ῥιπιζόμενον ποτανε 

22.) ᾿Ιὐπεὶ δὲ πρόχειται μετὰ τὴν ῥητὴν ἀπόδοσιν χαὶ τὴν τροπι- 130 

χωτέραν ἐξετάζειν, λεχτέον ἃ γρὴ ΤΩΙ περὶ αὐτῆς. ἴσως μὲν οὖν 5- 

ὃ λάσονταί τινες τῶν εἰχα!οτέρων ἀχούσαντες" ἐγὼ 2᾽ ἐρῶ αηδὲν ὕπηστε!- 

λάμενης, ὅτι ὦ πολιτιχὸς πάντως ὀνειροχριτιχός ἐστιν, οὐχὶ τῶν βωμολύχων 

οὐῦξ τῶν ἐναδολεσχούντων χαὶ ἐνσηφιστευόντων ἐπὶ μισθῷ χαὶ τὴν 

τῶν χαὶ} ὕπνον φαντασιῶν διάχρισιν ἀργυρισμοῦ πρόβλημα πεποιημένων, 

ἀλλὰ τὸν χοινὸν χαὶ πάνδημον χαὶ μέγαν ὄνειρον οὐ χοιμωμένων πόνον 

ιὸ ἀλλὰ χαὶ ἐγρηγορότων εἰωθὼς ἀχοιβυοῦν. ὁ δὲ ὄνειρος οὗτος, ὡς ἄννευ- 120 

δέστατα φάναι, ὁ τῶν ἀνθρώπων ἐστὶ βίης" ὡς γὰρ ἐν ταῖς χα ὕπνον 

φαντασίαις βλέποντες οὐ βλέπουεν χαὶ ἀχούοντες οὐχ ἀχούουεν χαὶ γευύ- 

μενοι ἢ οὐδ ἄρ οὔτε Ἰευύμεϑα οὗτε ἀπτόμεϑα λέγοντές τε οὐ λέγομεν 

χαὶ περιπατοῦντες οὐ περιπατοῦμεν χαὶ ταῖς ̓ λλδις χινήσεσι χαὶ σγέσετ! 

χρῆσϑα! πἰκαράρα οὐδειιᾷ τὸ παράπαν χρώμεθα --- χεναὶ ἢ εἰσὶ τῆς --- ὅσε 

διανοίας πρὴὺς οὐδὲν ὑποχείμενον ἀληθείχ μόνον ἀναζωγραφούσης χαὶ 

ἀνειδωλοποιούσης τὰ υἡ ὄντα ὡς ὄντα --- οὕτω χαὶ τῶν παρ᾿ ζμῖν 
“- 

Ἰρηγορήότων αἱ φαντασίαι τοῖς ἐνυπνίοις ἐοίχασιν᾽ ἤλῦον, ἀπῆλϑον, (» 

ἐφάνησαν, ἀπεπήδησαν, πρὶν χαταληφϑῆναι βεβαίως ἀπέπτησαν. ἐρευνη- [51 

Ὁ σάτω δ᾽ ἔχαστος αὑτὸν χαὶ τὸν ἔλεγχον οἴχοϑεν ἄνευ τῶν παρ᾽ ἐμοῦ 

πίστεων εἴσεται, χαὶ μάλιστ᾽ εἴ τις πρεσβύτερος ἤδη γεγονὼς τυγχάνοι" 
«“ ᾿" 

οὗτος ἣν ὁ ποτὲ βρέφος καὶ μετὰ ταῦτα παῖς, εἶτ τ φηβος, εἶτα μει- 
᾿ , »ἶ Σ ἦὅθις Ξι 3 " , ᾿ γέ ν᾿ “ἢ. λλλὴ “-ν  Σ τε τε 

ράχιν, χαΐϊ νεανίας αὐὐις, Ξεἰτ ἀνὴρ, χαὶ γέρων ὕστατ ἣν, ἀλλὰ πὴ [ὉΝ 

Ι ἐντυφέσϑω τι Κα: ἕν τι ὑφιστάσθω ΚΠ’ (1 4π6.), ἐν τι ὑφιστάτω Δ, ἕν τι ὑφεστάτω 

ΟΥΟΡΕΝ (ὠφεστάϑω Ταγη.), γρ. ὑφεστάσθω τσὶ Ὁ της, Καὶ, γρ. ἕν τὶ ὑφεστάτω ἃ}. ας, Καὶ 

ὁ ἀποδίδωσι Εὶ 1 ἃ χρὴ ἄχρι ᾿ ὃ οἰχειοτένων ΝΜ ὦ ἐν ἀδολεσχγούντων 

Ν, ἀδολεσγούντων ΒΕ, ἐνασχούντων (ἐ 9 μέγαν χαὶ πάνδημον ἱγάπερ, Δ 

10 ὁ ὃ᾽ Δ, ὡς γτὰρ Ὁ οὗτος δ᾿, οὕτως Ὁ 10 οὔτε (α1.}ὺ ΚΕ ΘΠ; 

οὔδ᾽ ΑΔΑΡ, ἢ ὁδιοτὶ τε οὐ. ΠΡ 14 καὶ τοτι.} τε. χαὶ ΥΟΚΞ3 12. τὸ 

παρίπαν οἷ. ΠΡ. πιά. πὰρ. "5 Ρυνὶ εἰσὶ [ογῖ, ἀὐἀοηάμιι. δόξαι γῈ} φαντασίαι; σχιαὶ 

«ἰὴ, ΔΙΔῺ 10 δηῖϊθ πρὸς {4 χαὶ ΛΕΘῸΠΡΥῚ ἀληϑείας ΔΑ 17 εἰδωλο- 

ποιούσης {Ὁ} ὄντα ὡς} ὄντως 1] 11.18 τῶν παρ᾽ ἡμῖν ἐγρηγορότων Καὶ (εἴ, 5 147) 

ἐπὶ τῶν παρεγρηγορότων ὁοτοτὶ (γρ. ἐπὶ τῶν παρεγρηγορότων παν. Κ) 18 αἷἵ οἴη. 
ΟΥῸ 19 ἀπεπήδησαν] ἀπεδήμτησαν Τάτ. ἀπέπτησαν] ἀπέστησαν ΕΘ 

9) δὲ ἃ αὑτὸν ΒΕΚΜ ΟΣ: αὐτὸν Οὗ . αὐτῶν ΔΕ ΤΠ} θοϑὲ ἔλεγχον ἃ, αὐτῶν ΠΡ 

δῖ ἄνευ ἀἀι, χαὶ ΑΕΘΤΡ 91 μάλιστα ΑΚῸ ἤδη οἷα. Ὁ γεγονὼς} 
ὧν Ὁ τυγχάνει Α( 22 ὁ ογὰϑ, ἡ. οἵω. () εἶτα ΠΡ 98 ἤστατα () 

ἀλλὰ ποῦ Καὶ (υυηΐ. Μαμρσ.ῦ: ἀλλ᾽ οὐ ἐρίοτὶ 

10. κα. οἷν Πι. ἀὸ Δγηΐν, ΦπΘΙΠοπΓαἴθ. χὰ ΒΒ ρ᾿, 91 5ς, 393 βηη. οἵ, ΡΊΙας, ἀθ 

εἰ ἂρ. .εἸ ἢ. 18. μ. 9 οὶ ΜΝ. Δλοίοι, Ππηρ. Οομμθΐ. ΓΝ 91, ὅθηρο, Ἐρ δέ, 34. 90 
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πάντ᾽ ἐχεῖνα: οὖχ ἐν μὲν παιδὶ τὸ βρέφος ὑπεξγλῆεν, ὁ δὲ παῖς ἐν 

παρήβῳ, ὁ δ᾽ ἔφηβος ἐν μειραχίῳ, τὸ δὲ μειράχιον ἐν νεανία. ἐν ἀνδρὶ 

129. δ᾽ ὁ νεανίας, ἀνὴρ δ᾽ ἐν γέροντι, γήρα δ᾽ ἕπεται τελευτή; τάχα μέντοι 

τάχα χαὶ τῶν ἡλιχιῶν ἐχάστη παραχωρηῦσα τοῦ χράτους τῇ μεϑ᾽ ἑαυτὴν 

πρηαποϑνύσχει, τῆς φύσεως ἡμᾶς; ἀναδιδασχηύσης ἡσυχῇ μὴ δεδιέναι ὃ 

τὸν ἐπὶ πᾶσι θάνατον, ἐπειδὴ τοὺς προτέρους εὐμαρῶς ἠνέγχαμεν, τὸν 

βρέφου:, τὸν παιδός, τὸν ἐφήβου, τὸν μειραχίου, τὸν νεανίου, τὸν 

130 ἀνδρός, ὧν οὐδεὶς ἔτ᾽ ἐστὶ γήρως ἐπιστάντος, (33.) τὰ δ᾽ ἄλλα ὅσα 

περὶ τὸ σῶμα οὐχ ἐνύπνια; οὐ χαάλλης μὲν ἐφήμερον, πρὶν αἀνϑῆσαι 

μαραινόμενην; ὑγεία δὲ ἀβέβαιον διὰ τὰς ἐφέδρους ἀσϑενείας; ἰσχὺς ρ. 0 Ν. 

ὃ᾽ εὐάλωτον νόσοις ἐχ μυρίων προφάσεων; ἦ τ ἀχρίβεια τῶν αἰσϑή- τ 

1 σεὼν οὐ παγία ῥεύματος ἐνστάσει βραχέος ἀνατρέπεται. τὴν ὃὲ τῶν 

ἐχτὸς ἀσάφειαν τίς οὐχ οἷδε: μιᾷ ἡμέρα πλοῦτοι μεγάλοι πολλάχις 

ἀπερρύησαν: τὰ πρωτεῖα τῶν ἐν ταῖς ἀνωτάτω τιμαῖς ἐνεγχάμενοι 

-- ων αὐυρίοι πρὺς ἠνελημένων χαὶ ἀφανῶν ἀδοξίαν μετέβαλον" ἀρχαὶ βασι- 

102 λέων αἱ μέγισται χαϑιηρέϑησαν βϑραχεία χαιροῦ ῥοπῇ. ἐγγχυᾶταί μου 

τὸν λήγον Διονύσιος ὁ ἐν Κορίνθῳ, ὃς Σιχελίας μὲν τύραννος ἦν, ἐχ- 

πεσὼν δὲ τῆς ἡγεμονίας εἰς Κόρινδον χαταφεύγει χαὶ τραμματιστὴς ὁ 

(33. τοσοῦτος ἡγεμὼν γίνεται. συνεγγυᾶται χαὶ Κροῖσος ὃ Λυδίας βασιλεύς, 

πλουσιώτατος βασιλέων, ὃς ἐλπίσας τὴν Περσῶν χαϑελεῖν ἀρχὴν οὐ 30 

μόνον τὴν οἰχείαν προσαπέβαλεν, ἀλλὰ χαὶ τωγρηϑεὶς ἐμέλλησε χατα- 

134. πίμπροασϑαι. μάρτυρες τῶν ἐνυπνίων οὖχ ἄνδρες αὖνην, ἀλλὰ χαὶ 
, “ “- “-ςῸ:Ὸ᾽;:" ,’ ΄ μ᾿ » - - »,’᾿ 

πόλεις, ἔθνη. χῶραι, ἢ Ἑλλάς, ἢ βάρβαρος, ἠπειρῶται, νησιῶται, ἢ 

Ι ροβὶ πάντ᾽ δ, ὁμοῦ Μαην. 3. δὲ ἐν Ο γήρα δ᾽ ἕπεται τελευτή Καὶ: γῆρας 

(γέρας ΟἽ ἃ ἐπὶ τελευτῇ ὁορτονὶ ἀ τὸ χράτος ( μεϑ᾽ ἑαυτὴν ΟΡ ΜΙ: 

με αὑτὴν ΑἸῚ μετ᾽ αὐτὴν ΥΟΕῊ  ἀποϑνήσχει Δ, προχποϑνήσχειν δοχεῖ 

ΒΕΚΝ ἀναδιδασχούσης ἡμᾶς ἰγαιβρ. (ἰ ὁ ἐν πᾶσι (ἱ, ἐπὶ πάντων ΛΔ, ἐπὶ πᾶσι 

οι, Ν 8 ἀλλο 9. οὐ κάλλος (ὑ: οὐ ὁπ. σοϊοτὶ ἀνϑῆσαι δ Δησ.: ἀνθήση 

10. ἀσθενείας 
Ε, ἀνθήσει οοίονὶ 10 δὲ ΟΛΥΟ: δ᾽ δοίοτὶ ἀσφαλείας Καὶ 11 ὀὲ νῸ 

τία 
132 οὐ παγία οιυ, ( πάγιον Καὶ Ροβὲ ῥεύματος αἰ. γὰρ ν Ὁ 

ἐνστάντος Υ 0 ἤραχεία δὲ ΟΥ̓Ο: δ᾽ οοτοτῦὶ 12, 19. τῶν ἐχτὸς 

Υ50 (οὐπ!. δίαηχον; τῶν οἵη. σοίοτὶ 1: εἰδε Εὶ μιὰ ἡμερῶν Εὶ 

πολλάχις οὐη. ὁ 11 ἀνερρύησαν (᾽ 1ἢ αὐτὸ ἀδοξίαν αὐ. εἰς ἃ 

ἀδοξίαν σοτν, ὁχ δύξαν Υὶ μετέβαλλον ᾿ὲ 10 βραχεῖα χ. ῥοπή 1} 

909} μοι (ς μὲν ἡ 11 τῶ λύγω ΠΡ ὃς --- βασιλέων (20) οἴῃ. ἴπ ἰοχίω, 

αἤκ. οὐκ, τύραννος μὲν ἴγΆπβρ. ἡ 1. τοσοῦτος ὁοοὐά,: τοιοῦτος Μαησ. 

χαὶ οἵη. Λυδῶν ἃ 90 τὴν ἀρχὴν 0 21 ἐμέλτσε Καὶ 

91, 92 πίρπρασϑαι 98] 
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Εὐρώπη. ἢ ̓ Ασία, δύσις, ἀνατολή" μεμένηχε γὰρ οὐδὲν οὐδαμοῦ τὸ 

παράπαν ἐν ὁμοίῳ, τροπαῖς δὲ χαὶ μεταβολαῖς ἐχρήσατο πάντα διὰ 

πάντων. Αἴγυπτός ποτε πολλῶν ἐϑνῶν ἡγεμονίαν εἶχεν, ἀλλὰ νῦν ἐστι 135 

δούλη. Δαχεδόνες οὕτως ἐπὶ χαιρῶν ἤχμασαν, ὡς ἁπάσης ἀνάψασϑαι 
ὃ τῆς οἰχουμένης τὸ χράτος, ἀλλὰ νῦν τοῖς ἐχλογεῦσι τῶν χρημάτων τοὺς 

ἐπιταχϑέντας ὑπὸ τῶν χυρίων δασμοὺς ἐτησίους εἰσφέρουσι. ποῦ ὃὲ 130 

ἢ τῶν {{τολεμαίων οἰχία χαὶ ἢ χαϑ᾽ ἕχαστον τῶν διαδύγων ἐπιφάνεια 

μέχρι Ἰῆς χαὶ ϑαλάττης περάτων ἐχλάμψασα; ποῦ δ᾽ αἱ τῶν αὐτονό- 

μων ἐδνῶν χαὶ πόλεων ἐλευϑερίαι; ποῦ δ᾽ ἔμπαλιν αἱ δουλεῖαι τῶν 
ι ὑπηχόων; οὐ [Πέρσαι μὲν [᾿αρϑυαίων ἐπεχράτουν, νυνὶ δὲ [Περσῶν 

[Παρϑυαῖοι διὰ τὰς τῶν ἀνθρωπείων πραγμάτων στροφὰς χαὶ τὰς ἄνω 

χαὶ χάτω πεττείας χαὶ ἀΞταϑέσεις αὐτῶν; ἀναπλάττουσιν ἔνιοι μαχράς τινας 131 

χαὶ ἀπεράτους εὐτυχίας ξαυτοῖς, αἱ δ᾽ ἀρχαὶ μεγάλων χαχῶν εἰσι" χαὶ 

σπεύδοντες ὡς ἐπ᾿ ἀγαθῶν χληρονομίαν εὑρίσχουσι δεινὰς χαχοπραγίας, χαὶ 

18 τοὐναντίον χαχὴν προσδοχήσαντες ἀγαθοῖς ἐνέτυχον. αϑληταὶ δυνάμεσι 135 

χαὶ ῥώμαις χαὶ εὐεξίχις σωμάτων μέγα φρονοῦντες, ἀνενδηίαστον νίχην 

ἐλπίσαντες, ἐξαγώνιοι πολλάχις ἐγένοντο μὴ δοχιμασϑέντες ἢ χαταστάντες 

εἰς τὸν ἀγῶνα ἡττήθησαν, οἱ δ᾽ ἀπογνόντες χαὶ δευτερείων ἐφίξεσθαι 

τὰ πρῶτα τῶν ἄϑλων στεφανηφοροῦντες ἤραντο. ϑέρους ἀναχϑέντες 139 

90 τινὲς --- ὁ γὰρ χαιρὸς εὐπλοίας --- ἐναυάγησαν, ἕτεροι δὲ χειμῶνος 

ἀνατραπήσεσθαι προσδοχῶντες ἀχινδύνως ἄχρι λιμένων παρεπέμφϑησαν. 
, 

΄ 

ὡς ἐφ᾽ ὁμολογούμενα χέρδη συντείνουσιν ἔνιοι τῶν ἐμπόρων ἀγνοοῦντες 
, 

τὰς ἐφέδρους ζημίας, ἔμπαλιν λογιζόμενοι βλαβήσεσθαι μεγάλων ἀπέ- 

Ρ. 1 Μ. λαυσαν [ ὠφελειῶν. οὕτως ἄδηλοι μὲν αἱ τύχαι πρὸς ξχαάτερα, τὰ δ᾽ 140 

5 ἀνθρώπεια ὡς ἐπὶ ζυγοῦ ταλαντεύξται βάρεσιν ἀνίσοις ἐπιχουφιζόμενα 

1 μεμνένηχε) μέμνημαι 1 οὐδαιοῦ οἵῃ. ἡ Ὁ ἐχρήσατο ΝΜ: ἐχρήσαντο φοίοεὶ 

3. ποτε] τε Εἰ] 4 οὕτως ὁ). ἡ ἐπὶ χαιρὸν ΟΑΥῸ ὦ οἰχουμένης 

οἴὰ. Καὶ', 55. ΚΞ ῦ ποῦ οχῃ. ( Ὁ. 1 δ᾽ ἡ ΝΟ, ἡ δὲ Ὁ 8 ἃπΐ ποῦ 
“ρδῖ, 15. Τὸγ {|| ἰὼ Ὁ δὲ " ὃ πόλεων ΥὉ: τῶν πόλεων οεἰοτὶ 

ποῦ) πολὺ ΠΡ 10 παρϑυηνῶν ΟΥ̓ΟΚΞ νῦν ἃ 11 ἀνϑρωπίων Ο 

τροφὰς] διαφορὰς ΑΙ τροπὰς ὁἐοηϊ. ΜαπΕ. 13 χαὶ ργ. οὐ. διαπλάτ- 

τουτῖν ΥΟΚΞ μιχρὰς (ἱ 19. ἀπεράτους ϑογρδὶ; ἀπείρους Ὁ, ἀπειράτους 

οὐιογὶ αὐτοῖς Ν 14. σπένδοντες Εὶ κληρονομία Α οἱ οοτγ. Καὶ 

10 εἰς ἀπίο ἀνενδοίχστον 4. ΟΥ̓ΟΒΕῈΝ 11 ἐλπίσαντες) ἁρπάσαντες 
μὴ] καὶ γὰρ Υ"ΚΞ ἢ] χαὶ ν30, ἢ (ὑοτν, ἐχ οὗ τα νἱ Δ.) χαὶ Καὶ 18 χαὶ] 

χὰν ν Ὁ δευτερίων (ὐ, δευτερεῖα Υ0 19 πρωτεῖχ " 30 ἐν γὰρ 

χαιρῶ ΗΡ δὲ οἷα. ΔΕΘΗΡ 3] ἄγρι λιμένων ἀχινδύνως ἰγάηδρ, ΠΡ 

2} ἐφομολογούμενα ΜῸ ἔνιοι οτὰ. Ὁ 9 βλαβήσεσθαι οἵω. ἴπ ἰας, ὦ 

95, 234. ἀπήλαυσαν ΑΝῸ ΟἸΔῃᾳ.) 9 ἀνθρώπια Ος, ἀνθρώπινα Εὶ ὥσπερ ἡ 

ταλαντεῦει ὁο]. ᾿Υ̓ ἐπα], 
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χαὶ καϑέλκοντα" ὄεινὴ δ᾽ ἀσάφεια χαὶ πολὺ σχότης χαταχέχωται τῶν 

πραγμάτων: ὡς δ᾽ ἐν βαῦεῖ ὕπνῳ πλαζόμεϑα υηδὲν ἐμπεριελθεῖν 
- » ΄ -} “ ᾿ » - ΄ ᾿ 

ἀχριβείχψ λογισμοῦ δυνάμενοι μηδ εὐτόνως χαὶ παγίως ἐπιὸράξασϑαί 

"1 τινὴς, σχιαῖς γὰρ ἔοιχε χαὶ φάσμασι. χαὶ ὥσπερ ἐν ταῖς πομπαῖς τὰ 

πρῶτα παρέρχεται φεύγοντα τὰς ὄψεις χαν τοῖς χειαάρροις τὸ φερό- ὁ 

μενὴν ῥεῦμα φϑανει παραδραμὸν ὀξύτητι τάχους τὴν χατάληψιν, οὕτω 

χαὶ τὰ ἐν τῷ βίῳ πράγματα φερήμενα χαὶ παρξεξιόντα φαντάζετα! μὲν 

142 ὡς ὑπομένοντα, αἕνει ὃ᾽ οὐδ᾽ ἐπ᾽ ἀχαρές. ἀλλ᾽ ἀεὶ ὑποσύρεται. χαὶ 

οἱ ἐγρηγορότες, ὅσα γε πρὸς τὸ ἐν ταῖς χαταλήψεσιν αβέβαιον οὐδὲν 

τῶν χοιμωμένων διαφέροντες, ἀπατῶντες ἑαυτοὺς ἰχανηὶ νομίζουσιν 10 

εἶναι τὰς φύσεις τῶν πραγμάτων ἀπλανέσι λογισμοῖς ὁρᾶν" οἷς ἐχάστη 

τῶν αἰσ ήσεων εἰς ἐπιστήμην ἐμπόδιος, δεχαζομένη θεάμασιν, ἀχούσ- 

μασι, χυλῶν ποιότησιν, ἀτμῶν ἰδιότησι, πρὸς ἅπερ ἀποχλίνουσα συνε- 

φέλχεται χαὶ τὴν ὅλην Ψυχὴν οὐχ ἐῶσα ὀρϑοῦσϑαι χαὶ ἀπταίστως οἷα διὰ 

»ὄ - 

᾿ --} ᾿ τ Ε ,ὰ 

ξτωφύρων δὸῶν προέρχεσθαι" τὸ ὃ ὑψηλοτάπεινον χαὶ μεγαλήμιχρον 10 

" χαὶ πᾶν ὅσην ἀνισήτητι χαὶ ἀνωμαλία συγγενὲς ἀπεργάζεται χαὶ σχοτο- 

143 δινιᾶν ἀναγχαάζει χαὶ πολὺν ἐμποιεῖ ἔλιγγον. (24.) τοσαύτης οὖν 

ταραχῆς χαὶ ἀταξίας ἔτι ὃὲ ἀσαφείας τέμοντος τοῦ βίγυ, παρελθόντα 

δεῖ τὸν πολιτιχὴν ὥσπεο τινὰ σοφὸν τὴν ὠνειρηχριτιχὴν τὰ μεϑημερινὰ 

θη ἐνύπνια χαὶ φάσιατα τῶν ἐγρη γορέναι δηχηύντων διαχρίνειν εἰχώσι στη ὦ 

4 “ 

χασμυηῖς χαὶ εὐλόγοις πιϑανότησι περὶ ξχάστου ἀναδιδάσχοντα, ὅτ' τοῦτο 

1 χαϑελχόμενα σοηίεῖο δὲ ΟΝῸ 2 μηδὲ ἕν ΥῸ περιελθεῖν ΥΟῸΚ 
4 χαὶ μγι οἵη. Καὶ φαντάσμασι Ὁ πρῶτα] τοιαῦτα ἡ φυγόντα ΧῸ 

πράγματα 
κἀν] χαὶ Ὁ ἴ πάνμτα Καὶ φαντάζει Υ2 8. οὐδ οὐχ ΝῸΕ 
ἐπ᾿ οἱ. δ ἀλλ᾽ ἀεὶ ὑποσύρεται ΑΕΗ]: ἀλλὰ χαὶ ὑποσύρει γε σοίου 
Ὁ πρὸς τὸ οἴη, ἐν οὰ. Ὁ αβέβαιοι 10 διαφέρουσι» Ὑ 3ΚῈ 

ἀπαντῶντες Ε΄, ἀπατῶμεν ΟΕ Ν, ἀπατώμενοι Ν᾽ Ὸ ἑαυτοὺς οἵη, ἰχανοὺς ν Ὁ 

νομίζουτιν ΔΚΘΤΙΡ: νομίζοντες σοΙοΓΙ 12 ἐμπόδιον }} διχαζομένη Ἰ», δεκξζομένη 

Ἡ, δελεαζομένη (ἱ (ν), δελεαζύμενοι Εὶ 19.18 ἀχούσμασι (5:.) Κὶ ὁπ. ἐθίογὶ 

13. χυλῶν Δ, χιλῶν ΥῸ, χυμῶν Ρ ποιότησιν ΧΟ : οἵἷυ. σοτοτί ἀπίς ἀτμῶν 
ἀπ, χαὶ τασ΄ ἢ 1. ὀρϑοῦσϑαι) ὀρθῶς 1 λεωφόρου ὁδοῦ Υὺ 

προέργεσϑαι ὁδῶν ἰταπβρ. (ὐ τὸ] τῷ ΕΚ Ο ὑψηλοτάπεινον χαὶ μεγα- 

λύμιχρηον ΔΕΘΗΡ: ὑψηλῷ ταπεινὸν καὶ μεγάλω μιχρὸν ἐείοτγὶ 10 ἀνισότησι Καὶ, 

ἀνισότητα ἡ, ἰσότητι ΠῈΝ χαὶ ἰοτί, οὐ. ΠΡ (ν) 11 ἔγαόν "ὶ 

158. ἀταξίας καὶ ταραχῆς ἰγάηθρ, ΠῚ ἀταξίας} ἀταραξίας ΕΚΜ, συγχύσεως Ὁ 

δὲ] δὲ χαὶ ΑΠῸΠΡ γέμοντος} γενομένης (ἰ 19 δεῖ γ΄", δὴ ΥἹ πολιτιχὸν 

τσ, ἢ, ὀὁρειροχριτιχὸν ἴῃ (όχι ἢ μεϑημερινὰ) με ἡμέραν ἡ ΟΡ) 90 φαν- 

τάσματα ΔῈ 20. 21 στογασμοῖς} λογισιοῖς Α 91 ἐχάστων τοπίοὶυ 

διδάσχοντα ἱ, (Τ᾿ τ.) 
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Ρ. θ2 ΝΜ. πάντων τῶν [ χατ αὐτὸν 

ΡῈ ΤΟΘΕΡΗΟ 91 

χαλόν, ἐχεῖνο αἰσχρόν, τοῦτο ἀγαθόν, χαχὸν ἐχεῖνη, τουτὶ δίχαιον, ἀδιχον 

τοὐναντίον, χαὶ τἄλλα ταύτῃ. τὸ φρόνιμον, τὸ ἀνὴρεῖον, τὸ εὐσεβές, 

τὸ ὅσιον, τὸ συμφέρων, τὸ ὠφέλιμον, χαὶ πάλιν τὸ ἀνωφελές, τὸ αλό- 
Α [ ᾿ " ᾿ ν [ ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ , ᾿ 

ἡῖστον, τὸ ἀγεννές, τὸ ἀσεβές, τὸ ἀνόσιον, τὸ ἀσύμφορην, τὸ βλαβερόν, τὸ 

δ φῦαυτην. χαὶ ἔτι πρὸς τούτοις ἀλλότριον τοῦτο, μὴ ἐπιϑύμει" ἴδιον 14 

τοῦτος χρῶ ἢ παραχρώμενης" περιουσιάζεις, μεταδίδηυ" πλούτου γὰρ 

τὸ χάλλος οὐχ ἐν βαλαντίοις, ἀλλ' ἐν τῇ τῶν χρῃζόντων ἐπιχουρία" 

ὀλίγα χέχτησαι, μἢ φϑόύνει τοῖς ἔχηυσι" πένητα τὰρ βάσχανον οὐδεὶς 

ἂν ἐλεήσαι" εὐδοξεῖς χαὶ τετίμησαι, αἢ χαταλαζονεύου" ταπεινὸς εἶ 
- 10 ταῖς τύχαις, ἀλλὰ τὸ φρόνημα ἡ χαταπιπτέτω" πάντα σοι χατὰ νοῦν 

ψωρεῖ, μεταβολὴν εὐλαβοῦ: πταίεις πολλάχις, χρηστὰ ἔλπιζε" πρὸς 

Ἰὰρ τἀναντία τῶν ἀνθρώπων αἱ τροπαί, σελήνη μὲν γὰρ χαὶ ἥλιος [415 

χαὶ ὁ σύμπας οὐρανὸς σαφεῖς χαὶ ἀριδήλους ἔχει τὰς τρανότητας, ἅτε 

ὁμ 
, [ἢ 

μορίων μενόντων χαὶ τοῖς τῆς ἀληϑείας αὐτῆς 

12 μετοηυμένων χανύσιν ἐν τάξεσιν ἐναρμονίοις χαὶ συμφωνιῶν ταῖς - 

ἀρίσταις, τὰ δ᾽ ἐπίγεια πολλῆς ἀταξίας γέμοντα χαὶ ταραχῆς ἀσύμφωνα 

χαὶ ἀνάρμηοστα, ὡς χυριώτατα φάναι, ὅτι ταῦτα ὑὲν βαϑὺ σχότος 

χατείληφεν, ἐχεῖνα ὃ᾽ ἐμφέρεται τηλαυγεστάτω φωτί, μᾶλλον δ᾽ αὐτὸ 

φῶς ἐστιν εἰλιχρινέστατον χαὶ χαϑαρώτατον. εἰ γοῦν βηυληϑείη δια- [40 

Ὁ χύπτειν εἴτω τις τῶν πραγμάτων, εὑρήσει: τὸν οὐρανὸν ἡμέραν αἰώνιον, 

νυχτὸς χαὶ πάσης σχιᾶς ἀμέτοχον, ἅτε περιλαμπόμενην ἀσβέστηις χαὶ 

ἀχηράτοις ἀδιαστάτως φέγγεσιν. ὅσῳ τε διαφέρουσιν οἵ παρ᾿ ἡμῖν [41 

Ι χκάἀχεῖνο τοῦτ᾽ ΑΥ̓Ὸ 9. τοὐναντίον] ἐχεῖνο ΠΡ τὰλλα ἈΠΕΡῊ 

ταυτὶ φρόνημα 2. χαὶ --ἀνωφελὲές] τὸ φιλάνθρωπον, καὶ πάλιν. ὁοοπίείο 

4 τὸ ἀγεννές ὁπι. ἀγενὲς ΟΝ ῊΡ τὸ ἀσύμφορον, τὸ βλαβερόν ΟΥ̓: 

τὸ βλαβερόν, τὸ ἀσύμφορον ἰγάηπ)ν. σοίον! ὃ ἐπιϑυμεῖν ( Ὁ περιυυσίας 

μεταδίδου Ἵ βαλλαντίοις (', βαλαντίω ἃ 8 γὰρ Κ: οἵη. σείογὶ 

10. φρόνιμα ΒΝ νοῦν) ῥοῦν ΝΟ }1 παίεις Εὶ 12 ἀνθοωπίνων γο] 

ἀνθρωπείων ἑοηΐ. δησ, ἡ ἥλιος ἡ 11 τῶν χατ᾽ αὐτὸν ὁμοίων ΒΕΚΝ: 
ὁμοίων (ὁμοίως Ν᾽ 10) τῶν χατ᾽ αὐτὸν σοἰοτὶ Ροβὶ αὐτῆς αὐά. αὐτοῖς ν2 

ιῖ6 δὲ Ὁ πολλῆς} πολλάχις 11 ὅτι οἵ. (ἰ 18 δ᾽ με.} δὲ ΒΕΚΝΝΟ 

αὐτὸ 50τῖρ5!: αὐτὰ οοαι!. 19. βουληϑείην Μ, βουληλῆ ἢ 20 τις μοβὶ 

εἴτω ὁῃ. Ὁ, ρμοκλὲ βουληϑείη (12) «ἰἀ, ν 30. ἀηΐὸ εἴσω ἔγαθβρ. Καὶ τῶν οἷν Κ᾿ 

2] σχιᾶς) χαχίας ἡ 2} ἀκηράτοις Κ΄: ἀχρίτοις ΛΝ ΟΙΚ", ἀχράτοις σοτογὶ 

ἀδιαστάκχτως 0, ἀδιαστάτοις Ον ζχαὶ ἀδιαστάτοις σοπὶ. Μίδης. φέγγουτι» (510) ΒΕ 

Ὁ --τ Ρ (0]. 180 εὐ Ιδῦν ὉΝ ρ. 481 οἱ 02 Μοὶ]. Βαγοῦύς. [0], 17τ ΕἸογ, τ. Νῖ. 3 

Μαχ. δὶ, ο. 12 Απίου, Μο]. 1 31 (Ὁ]. 884. Φίλωνος ΜΝ» [ὁ]. 17» Νήλου οἱ [0]. 118. ΠᾺῈ 
[9]. 169: Φϑιωνος ᾿Εβραίου Ιόαμπ. Οδογρίάοβ. ἰὼ 1ναυτ, 1 15. (ο]. 82: (Φίλωνος): πλούτου 
τὸ κάλλης ---ἐπιχουρία. 
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ἐγρηγορότες τῶν χοιμωμένων, τοσούτῳ χαὶ ἐν ἅπαντι τῷ χόύσαῳ τὰ 

οὐράνια τῶν ἐπιγείων, τὰ μὲν ἐγρηγόρσει χρώμενα ἀχοιϊιμήτῳ διὰ τὰς 

ἀπλανεῖς χαὶ ἀπταίστους χαὶ ἐν ἅπασι χατορϑούσας ἐνεργείας, τὰ δ᾽ 

ὕπνῳ χατεχύμενα, χἂν εἰ πρὸς βραχὺ διανασταίη, πάλιν χαϑελχόμενα 
ν᾿ φ ΄ ᾿ μι» Α] ΡΝ ᾿ - ' ΝᾺ χαὶ χαταδαρϑανοντα διὰ τὸ μηδὲν εὐθυτενῶς δύνασθαι τῇ ψυχῇ, ὃ 

βλέπειν, ἀλλὰ πλάζεσθαι χαὶ περιπταίειν. ἐπισχοτεῖται γὰρ ψευδέσι 
"» ’ 5) " ΄ ᾿ “- , ΄ ᾿ 
δόξαις, ὑφ᾽ ὧν ὀνειρώττειν ἀναγχαζόμενα χαὶ τῶν πραγμάτων ὑστερί- 

118 ζοντα οὐδὲν παγίως χαὶ βεβαίως ἱχανὰ χαταλαμβάνειν ἐστί, (320.) συμ- 

βολιχῶς μέντοι χαὶ ἐπὶ τὸ δευτερεῖον τῶν βασιλιχῶν ἀρμάτων ἄνα- 

βαίνειν λέγεται δι᾿ αἰτίαν τοιάνδε᾽ ὁ πολιτιχὸς τὰ δευτερεῖα φέρεται 10 
,’ Ψ ᾿" ἣν ἡ " ᾿. Ψ , . 3 " - Ρ 

βασιλέως" οὔτε τὰρ ἰδιώτης ἐστὶν οὔτε βασιλεύς, ἀλλ᾿ ἀαφοῖν μεϑόριος, 

ἰδιώτου μὲν ὧν χρείττων, ἐλάττων δ᾽ εἰς ἀρχὴν αὐτεξούσιον βασιλέως, 

τῷ δήμῳ βασιλεῖ χρώμενος, ὑπὲο οὗ πάντα πράττειν προύρηται χαϑαρζ 

49. χαὶ ἀδολωτάτῃ πίστει. φέρεται δὲ ὡς ἐφ᾽ ἁρματείου δίφρου μετέωρος 
΄ ΄ μι ͵ ᾿ - » ᾿ ᾿ , 3 ὑπό τε τῶν πραγμάτων χαὶ τῶν ὄχλων εἰς ὄψος αἰρόμενος, χαὶ μαλισῦ 15 

ὅταν χατὰ νοῦν ἔχαστα μιχρὰ χαὶ μεγάλα χωρῇ. μηδενὸς ἀντιπνέοντος 

μηῶ ἀντιστατοῦντος, αἀλλλ ὡς ἐν εὐπλοίχ πάντων σωτηρίως ὑπὸ ϑεοῦ 

χυβερνωμένων. ὅν τε δίδωσιν ὁ βασιλεὺς δαχτύλιον, ἐναργέστατον 

δεῖγμα πίστεώς ἐστιν, ἣν πεπίστευχεν ὕ τε βασιλεὺς δῆμος τῷ πολιτιχῷ 

150 χαὶ ὁ πολιτιχὺὸς τῷ βασιλεύοντι δήμω. ὁ ὃὲ περὶ τὸν τράχηλον 9Ὸ 

χρυσοῦς χύχλος εὐδοξίαν δὁιᾳμοῦ χαὶ χύλασιν ἔοιχεν ὑποσημαίνειν: ἕως μὲν 

τὰρ τὰ χατὰ τὴν πολιτείαν εὐοῦεῖ πράγματα αὐτῷ, γαῦρός ἐστι χαὶ σεμνὸς 

αντι 

1 τοσοῦτον ΥὉ ἅπασι Καὶ 3. ἐγρηγχύρσει ΟΛΥΟΚ ; ἐγρηγορῶσι Εἰ, ἐγρηγορόσι 

οοίογὶ ἀχοιμήτω ΟἸΚ : ἀκοιμήτως ὁοίοτὶ ὦ ἀπταίστου;] ἀπαύστους 1, (Τγη.) 

ὦ εὐϑυτενῶς Ι᾿: εὐθυγενῶς ΟΥ̓, εὐϑυτενὲς Δ, εὐϑυγενὲς οοτοῦὶ τὴν Ψυχὴν Υ Ὁ 

ὃ παραπταίειν Ε΄, παραπαίειν Καὶ ἢ ἀναγλατόμενα ΟΥ̓ΠΕΚΊΝ: ἀναγχαζομένη οοίονϊ 

ἱ. 8 ὑστερίζοντα ΟΥ̓ ΤΒΕΚΊΝΜ: ὑστερίζουσα οοἰον! 8 οὐδὲ ΒΕῈΝ χαὶ] οὐ ἃ 
ἰχανὴ ΑΥ̓ΚΡῊΣ 9. μέν σοι κὶ δευτέριον Ὁ "ἢ 10 λέγεται) δέχεται "Κὶ 

δευτερία ( φέρεται ΙΖ, φέρει τοῦ Υ Ὁ 11 βασιλείας 411. οὔτε] ἅτε ἃ 

19 ὧν οἵη. ἡ αὐτεξούσιον ΟΕΊΊΜ; αὐτεξουσίου οοίοτὶ 10 τῷτσ- χρώμενος} 

ἰδιώτου μὲν ὧν χρείττων τερνοῖ, (ἰ πράττειν οἵ. ἡ προείρηται ἡ 

14 ἀδολωτάτω ἡ δ᾽ ΟΑΥἧῸ ἁρματείου ΑΚ Ἢ: ἁρματίου τοίου! 
15 ὄχλων] ὅλων ἡ εἰς οπῃ. Εὶ ὕψι Εὶ 16. νοῦν] ῥοῦν ΒΕΚΝ 

ἔχαστα οἵη. Ὁ μιχρά τε ΒΕΚΜΟ καὶ οἴῃ. δὶ χωρήση ἃ 

Ι8 τὰῦῇ δὲ Α (Ἰδῃν.) 19). δεῖγμα οὐ. Ὁ ἐστι ΔῈΡ ἢν} χαὶ ΛΕΘΠΡ 

βασιλικὸς Εὶ 390 χαὶ ἈΕΘΉΡ: χαὶ ἣν δοίοτνὶ βασιλικῷ ὄντι ΥΘΚῚ 

περὶ] πρὸς ἃ 91 χύχλος} χλοιὺς ὑοπὶ, δίαησ, 22) τὴν οι. Ρ εὐοδεὶῖ 

ΒΕΚΜΨ ΟΡ: εὐοδὴ (ἧς εὐοδεῖται ΘΠ (δέαν τ), εὐοδοῦται ΔῊ (Τα γη.}) πράγματ᾽ Εὶ 
αὐτῷ Ὁ, αὐτῶν 1 
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ὑπὸ τῶν ὄχλων τιμώμενος" ἐπειδὰν δὲ πταῖσμα συμβῇ, ἡ χατὰ προ- 

αίρεσιν --- τοῦτο γὰρ ὑπαίτιον ---, ἀλλὰ τυχηρόν, ὅπερ ἐστὶ συγγνωστόν. 

οὐδὲν ἧττον ἕλχεται χάτω διὰ τοῦ περιαυχενίου χύσμου χαὶ ταπεινοῦται, 

μόνην οὐχ ἐπιλέγοντος τοῦ δεσπότου" «τὸν περιαυχένιον τοῦτων χύχλον 

ἐδωρησάμην σοι χαὶ χήύσμον χατορϑουμένων τῶν ἐμῶν χαὶ ἀγχόνην 

ἀποτυγχανομένων." 
» » 

ν. 09 Ν. (2θ.}} κουσα μέντοι χαϑ᾽ ἑτέραν ἰδέαν τροπιχώτερον τὰ περὶ 15] 
᾿ , "» ’ Ὕ “ἊΝ “-. , - » ἢ ᾿ τὸν τόπον ἀχριβούντων. ἤν δὲ τοιάὴξ" τὸν βασιλέα τῆς Αἰγύπτου τὸν 

΄ - ᾿ “- ν᾿ - 

ἡμέτερον νοῦν ἔλεγον εἶναι, τὸν τῆς χαϑ᾽ ἔχαστον σωματιχῇῆς χώρας 
΄ ΄ [.] μὲ ᾿ - »-.- » ᾿, Ῥ ’ Ω 

10 γεμόνα, ὃς οἷα βασιλεὺς ἀνῆπται τὸ χράτος. ᾧ γενομένῳ φιλοσωμάτῳ 15» 

τρία τὰ πλείστης ἀξιούμενα σπουδῆς διαπονεῖται, σιτία χαὶ ὄψα χαὶ 

ποτά, παρὴ καὶ τρισὶ χρῆται τοῖς τῶν λεγομένων ἐπιμεληταῖς, ἀρχι- 

σιτοποιῷ χαὶ ἀρχιοινοχήῳ χαὶ ἀρχιμαγείρῳ: πρυτανεύει τὰρ ὦ μὲν τὰ 

περὶ ἐδωδήν, ὃ δὲ τὰ περὶ πόσιν, ὃ δ᾽ ἐπιτέταχται τοῖς περὶ αὐτὰ τὰ 

ιὸ ὄψα ἡδύσμασιν. πάντες δέ εἰσιν εὐνοῦχοι, ἐπειδὴ ὃ φιλήδονος ἄγονός 153 

ἔστι τῶν ἀναγχαιοτάτων, σωφροσύνης, αἰδοῦς, ἐγχρατείας, διχαιοσύνης, 
.“ ΄, » -- ΝΙΝ , - 4 } φ»-" , 3 --Γ΄΄-« ΄ 

ἁπάσης ἀρετῆς" οὐδὲν γὰρ οὕτως ἐχϑρὸν ἀλλο ἄλλῳ, ὡς ἀρετῇ ἡδονή, 

ὃ ἣν ἀλογοῦσιν οἱ πολλοὶ ὧν μόνον ἄξιον πεφροντιχέναι, ταῖς ἀχαϑέχ- 
.» ᾿ “Κα Σ΄ Β - ᾿. Ἃ ΠΑ͂Ν μ4 ΒΥΚῊΝ [4 " τοῖς ἐπιϑυμίαις χαριζόμενοι χαὶ οἷς ἄν πρηστάττωσιν εἴχοντες. ὃ μὲν [54 

20 οὖν ἀρχιμάγειρος οὔτ᾽ εἰς δεσμωτήριον ἀπάγεται οὔτε τινὶ περιπίπτει λύμῃ 
΄-- - ᾿ , ν Ἅ ΄»-» 

διὰ τὸ μὴ σφόδρα τῶν ἀναγχαίων εἶναι τὰς παραρτύσεις οὐχ ἡδονὰς 

οὔσας ἀλλ᾽ εὔσβεστα ἡδονῶν ὑπεχχαύματα, δύο ὃὲ τῶν περὶ τὴν ἀϑλιον 

Ἰαστέρα πραγματευυμένων, ἀρχισιτοποιὸς χαὶ ἀρχιοινοχόος, ἐπειδὴ τὰ 

2. οὖχ ὑπαίτιον ΝῸ 2 οὐδὲ Καὶ ἧττον ΒΕΚΜΥΟ: χρεῖττον σοίοτὶ 

4 μονονοῦ (χ οΥα8.) Ὁ, μονονοὺ (10. μονονοὺ χαὶ Καὶ περιαυχένα ΒΕ, περὶ 
αὐχένα Ν αὖχλον οἷ. κα Ὁ. σοι οη. ΒῈΜ ἀγχόνης ΟΥ̓́, οαι. Ὁ 

ὃ ἀποτυγχανόντων ΒΕΚΝ ἡ ροβὶ μέντοι 55. χαὶ Η (ν) τροπικωτέραν ἡ 

τὰ] τῶν ἃ 8 τὸν τύπον Υ3, τῶν τόπων Κ΄! τύπον δχ τόπον εουν, 
9. νοῦν] λογισμὸν α εἶναι οἵη. ἡ 10ὺ ὃς} ὦ ὁογγ, ἢ βασιλεῖ εοὐτ, ἢ 
ἀδηπτε ΕΟ, ἀνῆπτον [Π ὦ ΟΝ ΟΚ: ὡς σοίονῖ γενομένου ΛΑ, γινομένω Η(ν) 
φιλοτωμάτου ἃ 11 τρία ΟΥ̓ΘΚ: τρία γὰρ ἐείοτῖ φιλοπονεῖται ἡ 
12 παρ᾽ ὅσον Ὁ μεληταῖς Εὶ 10 χαὶ ρύ. οἵω. α τὰ οὐ, ΟΥ̓ 
14 δὲ ΟΝΟ ἐπιτέτραπται ἡ 10 ἐδέσμασι Ε' ὃ ΡΒΕΜΑ εὐνοῦχοι 

α 
ἢέ εἰσι πάντες ἰγαπβρ. ΠΡ. εὐνοῦχοι δὲ πάντες εἰσίν Καὶ φιλόδημος ΟΡΈΕΜΑ 
11 πάτης ΕΝ ἀρετὴ ἡδονῇ Ψ'Ν, ἀρετὴ ἡδονῆς 18 ρολὲ ὧν αὐά, ἀγαϑῶν 

νῸ, 55. κΆ μόνων ΑΥ̓ΚΞῸ 19. χαὶ---οἴχοντες οἴη. Ὁ προστάττωσιν 
ΛΚ: πράττωσιν ΕΟΉΡ, προστάγμασιν ΒΕΜΨΙ, ὦσι πράγμασι γ 3 Ὸ εἴχοντες} εἰρη- 
κότες ΒΕΜΨ'", προττετηχότες δ :Ὃ 22 ἀαβεσταὰ ΑΙΚΟ, αὐτὰς (πἰὺ ΒΕΝ; αὖ τὰ 
σοπὶ. Μδηρ. ἀϑλίαν Κ΄ (ἰονί. τθοιθ) 38 ἀρχισιτοποιοῦ καὶ ἀρχίοιν οχόου ν Ὁ 
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» 

συνεχτιχιύτατα τῶν εἰς τὸ ζῆν χρησίμων ἐστὶ βρῶσις χαὶ πόσις, ὧν 
“, - ΄ 

ἐπιμελείας μὲν ἀξιουμένων οἱ πρηξστῶτες εἰχότως ἐπαίνων τυγγάνηυσιν, 

155 ὀλιγωρουμένων ὃὲ ὀργῆς χαὶ χηολάσεως ἀξιοῦνται. διχφορὰ δὲ χὰν ταῖς 
Ψ 

“"} χηλάσεσιν, ὅτι διάφορος ἢ χρΞξία, σιτίων υὲν ἀνα χαιοτάτη, οἴνου ὃξ οὐ 

ων πάνυ γρησίμη" χαὶ Ἰὰρ ἀχράτου δίχα ζῶσιν ἄνθρωποι ναματιαίῳ 

[50 ὕδατι ποτῷ χρώμενοι. ὃι᾽ ἣν αἰτίαν πρὸς μὲν τὸν ἀρχιοινοχόον γίνονται 

χαταλλαγαὶ χαὶ συμβάσεις ὡς ἂν ἁμαρτόντα πεοὶ τὸ ἔλαττον μέρης, ἀσύυ- 

βατὰ ὃὲ χαὶ ἀχαταλλαχτα τὰ πρὸς τὸν ἀρχισιτηποιόν ἐστιν ἄγοι θανάτου 

λαυβάνηντα τὴν ὀργὴν ὡς ἄν περὶ τὸ μέγιστον ἀδικήσαντα᾽ τελευτὴ 

τὰρ ἕπεται σιτίων σπάνει" οὗ χάριν χαὶ ὁ περὶ ταῦτ᾽ ἐξαμαρτὼν εἰχώτως τ0 

ὕνήσχει χρεμασῆείς, ὅμοιον χαχὺν ᾧ διέϑηχε παϑών" χαὶ γὰρ αὐτὸς 

ἀνεχρέυμασε χαὶ παρξέτεινε τὸν πεινῶντα λιμῷ. 

157 (21τ.) Τοσαῦτα χαὶ περὶ τούτου. ὃ μέντοι βασιλέως ὕπαρχος 
. ᾽ , - ". -, ΓΣ ᾿ ᾿ Ὧν 

χατασταβεὶς χαὶ τῆς Αἰγύπτο τὴν ἐπιμέλειαν χαὶ προστασίαν λαβὼν 

4». ξήξι γνωρισϑησόμενος ἅπασι τοῖς ἐγχωρίοις χαὶ τοὺς λεγομένους νομοὺς 12 

ἐπιὼν χατὰ πόλεις πολὴν αὑτοῦ πόδην ἐνειργάζετο τοῖς δρῶσιν, οὐ 

μένον ταῖς ὠφελείαις, ἃς ξχάστοις παρεῖχεν. ἀλλὰ χαὶ ταῖς πεοὶ τὴν 
τ Ψ" ὥ Β Ε Ε ᾿Ξ [ὦ "».» . , μϑϑ - Ὁ 4, Σξὰ , ΨΝ ᾿ 

05 ὄψιν τε χαὶ τὴν ἄλλην ὀυιλίαν ἀλέχτοις χαὶ ἐξαιρέτοις χάρισιν. ἐπεὶ 

δὲ χατὰ τὴν τῶν ὀνειράτων σύγκρισιν ἐνέστη προτέρα τῆς εὐθηνίας ἢ 
΄ 

ἐπταετία, τὸ πέμπτον [ τῶν χαρπῶν ἀνὰ πᾶν ἔτος συνάγων διζ τε τῶν ρ. 040. 

ὑπάρχων χαὶ τῶν ἄλλων, οἱ πρὺς τὰς δημοσίας χρείας ὑπηρέτουν αὐτῷ 91 

τοσαύτην ἤθροισε πληϑὺν δραγμάτων, ὅτην οὐδείς πω πρότερον 7ξνο- 

Ι γρησίμων πισ. Π, ἀναγκαίων ἴῃ ἰοχίη ἢ, χρησίμων οἵη. Μ 2 εἰχότως οἴω. 

4. ὅτι] ὅταν ΠΡ μὲν γὰρ Δ ὃ γρηπίμη οἷ, Ε Ὁ ποτῷ] ποταμῷ ΒΕΜ 
δι 

χρώμενοι) ἀρκούμενοι οὐπὶ, Μαησ, τ συμβάπεις ἢ, συμβιβάσεις ΚΝΧῸ 

ἀδυχ 
ἀμαρτάνωντα "αὶ 5. τὰ οὐ. ΟΘΑΥΟῸ “ τὸ] τὸν Η}" ἀπμαοτήταντα ἃ 

10. ταῦτα (ν Ὁ ΠΠ ᾧ Μδησο: ὧν οὐ α, παν (Ἱ 12 λιμόν Μ 

12 ψέντοι] μὲν οὖν ΒΙΚῚΝ ΟΥ̓ Δη 5.) 14. τὴν ὁ. ἡ ἢ νομοὺς ΚΕ : νόμους σοίον 

ΓὉ πόλιν αὐτοῦ θὰ αὐτοῦ σογτι ΗΠ: αὐτοῦ οοίοε, οἷα, Ρ πόϑεν ἡ 

ὁρῶσιν] παροῦσιν ΒᾺΝ ι1 ὠφελίαις ΜΝ ἕκαστος Ρ', ἐχάστω "3 

ταῖς ΟΛΆΡΉΞΡΕ: ὁχὰ, συτοτὶ 18. ῬΡΟΒΙ χαὶ μτ. αὐ4ν περὶ ΥῸ τὴν ἄλλην] 

μεγάλην Δ ἀλήκτοις ΝῸ τε καὶ 1 χαρίσμασιν ΒΕΝΜ 19. τῶν 

ὁ. ἡ ὀνείρων Καὶ διάκρισιν σοηϊοίο ἀνέστη Ὁ πρότερον Εἰ, ἡ προτέρα Ὁ 

ἡ ὀγακ Ναὶ, ἢ 1. 90 ἡ, ἐπταετία τῆς εὐϑηνίας {τἀηπρ. ΠΡ 290. συνάγων 

(Κ : συλλέγων Α΄", ἀγγέλλων. οὐτοτῖ 91 ἡπειρέτουν Καὶ Ὧ3 πραγμάτων ΕῊΡ 

πο] τὸ ὟΣ οἵ. ἡ 

[Ὁ 544. (ἰδ. σἂρ,. 41. }0 καη. 
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9 
Ἑ 

Η μι μὴ 
΄ . ἐ ᾽ »»} 

μένην ξιξωνητη" πίστις ξ τὴ τὸ μηδ ἀριθαηθϑῆναι δύνασθϑαι, 

χαίτοι μυρία τινῶν πονηϑέντων, οἷς ἐπιμελές, περιεργίχ διαριϑνήσασθϑαι., 
, Ἅ » ἢή "“" Ν.» ῪΣ ἴω .ὃ 3 Ἔ. 

διεξελθήντων ὃὲ τῶν ἑπτὰ ἐτῶν, ἐν οἷς εὐφύόρησεν ἢ πεδιᾶς, ἀρχὴν 159 - 
᾿ ΕῚ 

- 
Ξ᾿ 
- ἣ-Ἔ ξ ᾿" τ β--Ὶ Ω 1 «- ἐλάμβανεν ὁ λιμός, ὃν ἐπιβαίνοντα χαὶ συναυξόμενων οὐχ 

5 Αἴγυπτος" ἀναχεόμενηος Ἰὰρ χαὶ τὰς ξξῆς ἀεὶ πόλεις χαὶ χώρας 

ἐπιχαταλαμβάνων ἄχρι περάτων χαὶ τῶν πρὸς ἕω χαὶ τῶν πρὸς 

δυσυὰς ἔφϑασε τὴν οἰχουμένην ἐν χύχλω πᾶσαν χατασχών. λέγεται 100 

“οὖν μηδέποτε χοινὴ νόσος χατασχῆψαι τοσαύτη. χαϑαάπερ ἣν ἰατρῶν 

παϊὸξς ὀνημάζηυσιν ξρπῆνα’ χαὶ γὰρ αὕτη πᾶσι τοῖς μέρεσιν ἐπιφηιτῶσα 

10 τὴν χοινωνίαν τῶν ἡλχωμένων σωμάτων ὅλην ὃν ὅλων στηιχηδὸὴν πυρὸς 

τρόπον ἐπινέμεται. τοὺς οὖν ἀφ᾽ ἐχάστης δοχιμωτάτηυς αἱρούμενοι 16] 

σιτώνας ἐξέπεμπον εἰς Αἴγυπτον" ἤδη τὰρ ἢ πρόνοια τοῦ νεανίσχηυ 
φ 

ταμιευσαμένου τροφὰς ἀφϑόνηυς εἰς χαιρὸν ἐ , 
ἔς β΄ » ( κὶ Φ πανταγχήσξ ἢιηγ 

, " ᾿ ᾿ . - ; -" -- ᾿ ᾿ [2 Ν 

ἐνδείας, ὦ ῶὲ τὸ μὲν πρῶτον κελεύει ἀνοιχϑῆναι τοὺς σωροὺς ἅπαντας, 102 

18 ω: ὑπολαμβάνων εὐνυμοτέρους παρασχευάσειν τοὺς ἰδόντας χαὶ τρόπον τινὰ 

τὰς ψυχὰς ἀναύρένων πρὸ τῶν σωμάτων ἐλπίσι γρησταῖς, ἔπειτα διὰ 

τῶν ἐπιτραπέντων τὰς σιταρχίας ἐπώλει τοῖς ἔχουσιν ὠνητιχῶς, στογα- 
᾿΄ »" δι "5 “ -» " 

ζόμενος τοῦ μέλληντος ἀεὶ χαὶ τὸ ἐπιὼν ὁρῶν τοῦ παρόντος ἄχρι- 

30 (28) Ἔν ὃὲ τούτῳ χαὶ ὁ πατήρ, ὑποσπανιζόντων ἤδη τῶν ἀναγ- 103 

χαίων, ἀγνηῶν τὴν τοῦ παιδὴς εὐτυχίαν ἐχπέμπει δέχα τῶν υἱῶν ἐπὶ 

Ὶ μηδὲ νῸ 2 μυρία τινῶν πονηθϑέντων ΑΚ ΤΡ; μυρία πολλῶν πονηθέντων ΥΚΊ, 

μυριάδων πονηϑέντων Ος, μυρίων τῶν πονηϑέντων Η “ν), μυρία τῶν πονηϑέντων οοἰοτὶ 

ἐπιμελὴς Ε ἡ διελθόντων ΤῸ ἐν οἱ, ΑΙ ηὐφύρησεν ΟΕΡΘῊΗΡ 

ἀρχὴ" οὐ. Εὶ Ἵ συναυξανόμενον ΛΈΠΙν), αὐξόμενον Μ ἢ χαὶ ργ. οὐ, Καὶ 

ἀεὶ οια. Ὁ 0 τῶν 4Σ11.} τὸν ( ὅλην τὴν οἰκουμένην (τὰν πᾶσαν ὁ..} ἡ 

8. γοῦν} γὰρ Α΄, γὰρ οὖν ΕΠΡ' 9. ἐρπῆνα ΔΕῊ!: ἕρπητα σοίογὶ ἔρπὴν 
λέγεται πάϑος περσῶν αἰποῖ. (1 οὐ τὰν. ΒῊ αὐτὴ ΔΕΘΠΡ 10. τὴν κοινωνίαν 

Ἁ 
ἈΕΒΙΠΗΡ: τῇ χοινωνία σϑι ον ἡλωμένων Β΄, ἠἡλωμένων Εὰ, εἰἱλωμένων ΥΟΙ", ἠνω- 

μένων ΟΚ' ὅλην ἈΕΓῸΉΡ: ὅλη σοιογὶ στιχηδὸν Καὶ "1 ἀφ᾽ ἑκάστοις 

δοχιμωτάτου (ἱ αἱρούμενοι ΑΒ ῸΠΡΙΚ: αἱρουμένους ΟΠΡΈΜΙ(νΝ), ἀνευρομένους ΝῸ 

12 ἐξέπεμπεν Ν [2 πανταχόϑεν ἠγγέλλετο ἡ ταμιευσομένου ΕΝ, ταμιευ- 

σαμένη ΠΠ’ 11. ἀνοιχϑῆναι οτὰ,. ἡ ἀνηιχϑναι κελεύει σοη ο]ο 

ποροὺς ΕἸΝ 12). παρασχευάσαι 0), παρασχευάζειν Π}ἢ᾿ 10 ἀναϑρέψαι γῸ 

ἡεραπεύσειν ψυχὰς (ὁπ. τὰἀφὺ ἴῃ ἰοχί ἩΡῚ ἀναϑρέψει»ν ψυχὰς τσ. ΠΡ; ἀναϑρέψειν τὰς 

Ψυχὰς ν 11. 158 στοχαζόμενοι (ἰἱ ὃ τοῦ μέλλοντος οἵη. ὃ 1) χαὶ 

οἵα, 21 ἐπὶ] εἰς [,(ν) 

20 544ᾳ. ἀδη. τλρ. 42 
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σιτωνίχν τὸν νεώτατον οἴχοι χατασχών, ὃς ἦν ὁμομήτριος ἀδελφὸς τῷ 

104. βασιλέως ὑπάρχῳ. χαὶ οἱ μὲν εἰς Αἴγυπτον ἐλϑόντες ἐντυγχάνουσιν 
΄ ὌΝ ἈΝ Γ ν»» - 4 ᾿ “, "4 » ὁ , μ ὡς ἀλλοτρίῳ τἀδελφῷ καὶ τὴν περὶ αὐτὸν ἀξίωσιν χαταπλαγέντες ἔϑει 

παλαιι πρησχυνηῦσιν, ἤδη χαὶ τῶν ὀνειράτων αὐτοῦ λαμβανήντων 

10ἢ βεβαίωσιν. ὁ ὃὲ τοὺς πεπραχότας θεασάμενος εὐθὺς ἐγνώρισεν ἅπαντας ὃ ἱ ϊ ΐ ϊ 

ὑπὸ μηδενὸς αὐτὸς γνωρισϑεὶς τὸ παράπαν, μὴ βουληϑέντος πω τοῦ 

ϑξοῦ τὐληϑὲς ἀναφῆναι διὰ τινας ἀναγχαίας αἰτίας, ἃς τότε βέλτιον ἣν 

ἡσυχάζεσθαι, ἀλλ᾽ ἢ τὴν ὄψιν ἀλλάξαντος εἰς σεμνότερον εἶδος τοῦ τὴν 

χώραν ἐπιτραπέντος ἢ παρατρέψαντος τὰς ἀχριβεῖς χαταλήψεις τῆς ὅια- 

100 νοίας τῶν ὁρώντων. εἶτ᾽ οὐχ ὥσπερ νέος χαὶ τοσαύτης ἡγεμονίας 10 

διάδηχης ἀρχὴν τὴν μετὰ βασιλέα πρώτην ἀναψάμενος, εἰς ὃν ἀνατολαὶ 

χαὶ δύσεις ἀπέβλεπον, [ ἡλιχίας ἀχυῇ χαὶ μεγέϑει τῆς ἐξουσίας ἐπαρϑείς, μ. 60 ΜΝ. 

χαιρὴν ἔχων ἀμύνης ἐμνησιχάχησεν, ἀλλ᾽ ἐγχρατῶς τὸ πάϑος ἐνεγχὼν χαὶ 

ταμιευσάμενος αὑτοῦ τῇ ψυχῇ μετὰ πολλοῦ τοῦ προμηϑοῦς ἐπεμόύρφαζεν 
5 - , ᾿ ᾿ - " -» ἃ - ἀλλοτρίωσιν χαὶ βλέμμασι χαὶ φωνῇ χαὶ τοῖς ἄλλοις χαϑυποχρινόμενος 1Ὁ 

τὸν δυσχεραίνοντα ,»οὐδέν“ εἶπεν, «ὦ οὗτοι, φρονεῖτε εἰρηνιχόν, ἀλλά τις 

τῶν βασιλέως ἐχϑρῶν χατασχόπηυς ὑμᾶς ἐξέπεμψεν, ᾧ χαχὰς ὑπηρεσίας 
΄ λητῇ πα ἢ ΝΜ, 4. ̓ ΄ ὃ λ χὃ ) ὃ -) “41 

ὁμηληγήσαντε: ὑπηρετήσειν λήσεσθϑαι μὲν ὠήϑητε, λανϑάνει δ᾽ οὐδὲν 

Ι61 τῶν ὃρωμένων ἐπ᾽ ἐνέδρα, χἂν βαϑεῖ σχότῳ συσχιάζηται.“ πειρωμένων 

δ᾽ ἀποληγεῖσϑαι χαὶ διεξιόντων, ὡς ἐπ᾽ ἀγενήτοις χατηγοροῦνται, μήτε 90 
ὡ ν᾿ - ν ΓΩΥ 4 " ὧν , Κϑς ΄ τὰ ΟΣ ΠΑ "Ν᾿ 

τὰρ παρὰ δυσμενῶν ἥχειν μήτ᾽ αὐτοὶ τοῖς ἐγχωρίοις ἀπέχϑεσϑαι μηὸ 

ἂν ὑπομεῖναί ποτε τοιαύτην διαχονίαν, εἶναι τὰρ τὰς φύσεις εἰρηνιχοὶ 

χαὶ μεμαϑηχέναι σχεδὸν ἐξ ἔτι νηπίων παίδων τιμᾶν εὐστάϑειαν παρ᾽ 

ὁσιωτάτῳ χαὶ ϑεοφιλεστάτῳ πατρί, ᾧ δώδεχα γενομένων υἱῶν ἕνα μὲν 

Ι σιτωνία ἡ ὁμομήτριος ἀδελφὸς ΟΥ̓́Θ; ἀδελφὸς ροβῖ ὑπάρχῳ (2) ἔγαπερ. σδίοτὶ 
Ὁ εἰσελθόντες εἰς Αἴγυπτον Ο ὦ τῷ ἀδελφῶ ΟΥ̓ΘΗΡ, ἀδελφῷ (οιπ. τῷ) ὦ 

4 παλαιῷ} βαρβάρι» συηΐ. Μαπα, ἤδη προτκυνοῦσι ἰγάπερ. ἢ βεβαίωσιν) 

τελείωσιν " πεπραχότας] ἠγοραχότας ν5Κ30 ὑ πῳ οὐ. Ὁ ἢ τάληϑὴ Εὶ 

ἀναϑεῖναι νῸ (δι᾽) ἃς οομὶ. ἈΝ Θηα}. τότε οιη. ΥῸ ἦν ὁ. Ε' 

εἴδος 
8. ἦδος καὶ 9 περιτρέψαντος ΔῈ τὰς ὁπ, ΠῚ ἢ. 10 τῆς διανοίας 

ΟΥ̓ΟΚ : χαὶ διανοίας ΛΕΘῸΠΗΡ, οὐ. ΒΕῈΜ 10 εἴτα Ὁ 11 βασιλέως Ε 

13. ἐπέβλεπον ΠΡ 15. ἀμύναι ἡ ἐγκρατῶς] ἐχράτησε ΠΡ 14. αὑτοῦ Υἢ: 

αὐτοῦ σοίοτγὶ 15 ἀλλοτριώσεσι νῸ βλέμματι οοπΐ. ΜδηΚ. 10 ὦ οὗτοι, 

εἶπε ἴταηὰρ. ΠΡ 11 ἡμᾶς (ἰ κακὰς) χαὶ τὰς (ἰ 18 ὁμολογή- 

σαντας δ λήσεσθε ὁ μὲν οἵη. ΥὉ0 90 δὲ ΟΥ̓ 21 αὐτοὺς Καὶ 

ἀπέρϑεσθε Οὐ, ἀπέχεσθαι ΒΡΌΚΝ, ὑπέχεσθαι ὁ 22 ἂν] αὖ Εὶ ποτε οἵ. ἡ 
25. ἐξέτι ΟΕΡ παίδων οἵη, ΠΡ εὐπάϑδειαν ᾿, εὐπείθειαν Η 24 πατρὶ 

χαὶ ϑεοφιλεστάτω ἰγᾶπ5ρΡ. ϑεοφίλεος (411. ο 6ὁγ45.) Ο μυβὶ δώδεχα δά. 

μὲν ΠΡ() Ἱεινομένων Ὑ΄, γειναμένων Ὁ μὲν ὁπ). Μἴδῃρ, 
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τὸν νεώτατον οὐχ ἔχοντά πω ἡλιχίαν ἀποδημίας οἴχο: χαταμεῖναι, δέχα 

ὃξ τηὺς ὁρωμένους ἡμᾶς ἐνταῦθα ὑπάρχειν, τὸν δὲ λοιπὸν ἐχποδὼν 

τεγενῆσϑαι ---. (29.) ταῦτ᾽ ἀχούσας ὡς ἐπὶ τεϑνεῶτι ἑαυτῷ παρὰ τῶν 

ἀποηδομένων τί τὴν ψυχὴν ἄρα ἐπεπόνϑει; χαὶ γὰρ εἰ αὐ ἐξελάλησε 108 

ὃ τότε τὸ παραστὰν πάϑος, ἀλλὰ τούτοις ὑποτυφομένῳ χαὶ ζωπυρουμένῳ 
ι 

"» ἌΣ » Ψ ᾿ 4 - ] ΄« πάντως τὰ ἐντὴς ἐχαίετο, βαϑεῖ δ᾽ ὅμως ἤϑει φησὶν αὐτοῖς" «εἰ τῷ 

ἦντι μὴ χατασχεψόμενηι τὴν γῆν ἀφῖχϑε, πρὸς πίστιν τὴν ἐμὴν ὑμεῖς 

μὲν ἐνταυΐοῖ διατρίψατε βραχύν τινα χρόνον, ὃ δὲ νεώτατος ἀδελφὸς 

ὑμῶν ἀφιχέσθω μεταχληϑεὶς ἐπιστολιμαίοις γράμμασιν. ἐὰν δ᾽ ἕνεχα 109 
, ᾿ 0 τοῦ πατρὸς ἐπείγησῦε ἀπιέναι φοβησομένου τάχα τὴν υαχρὰν ὑμῶν 

᾿ 

ΝΥ » ΄ 

διάζευξιν, οἱ μὲν ἄλλοι πάντες ἀπάρατε, χαταμεινάτω δ᾽ εἴς δι ηηρεύσων, 

ἄχρις ἂν ἐπανέλῆητε σὺν τῷ νεωτάτῳ τιμωρία δὲ χατὰ τῶν μὴ πει- 

ϑαρχούντων ἢ ἀνωτάτω προχείσεται ϑανατος." χαὶ ὃ μὲν τοιαῦτ᾽ [τὸ 

ἀπειλήσας ὑποβλεπόμενος χαὶ βαρείας ὀργῆς δείγματα παρασχὼν ὅσα τῷ 

1 δοχεῖν ἀπηλλάττετο" οἱ ὃὲ συννοίας χαὶ κατηφείας τεμισϑέντες ἐχάχιζον 

ξαυτοὺς ἕνεχα τῆς πρὺς τὸν ἀδελφὸν ἐπιβουλῆς ,ἐχεῖνο“ λέγοντες 

οταὐίκχημα τῶν παρύντων ἐστὶ χαχῶν αἴτιον, τῆς ἐφόρου" δίχης τῶν 

αἀνϑρωπείων πραγμάτων ἤδη τι υηχανωμένης χαϑ᾽ ἡμῶν" βραχὺν γὰρ 

ἡσυχάσασα χρόνον διανίσταται τὴν ἀμείλιχτον χαὶ ἀπαραίτητον αὐτῆς 

0 ἐπιδειχνυμένη φύσιν τοῖς ἀξίοις χολάσεως. πῶς γὰρ οὐχ ἄξιοι; οἱ ὃεό- [7] 

μενὴν χαὶ ποτνιώμενον τὴν ἀδελφὸν οἱ ἀνηλεεῖς ὑπερείδομεν οὐδὲν μὲν 

ἐξαμαρτόντα. φαντασίας δὲ τὰς χαϑ᾽ ὕπνον διὰ τὸ φιλοίχειον ὡς 

συνήϑεσιν ἀνενεγχόντα, ὑπὲρ ὧν οἱ ϑηριωδέστατοι χαὶ πάντων ἀγριώτατοι 

ι {τὴν ἡλιχίαν ἐσαΐεῖο 2 ἡμᾶς ἀοϊοπίι). ν᾽ ἀδίων ἐνταῦϑ᾽ νῸ 

ἐχποδῶν ΒΗ}Ὸ ὦ ταῦτα ΟΡ παρὰ τῶν] πάντων ΥὉ ἡ πεπόνϑει Μα 

εἰ γὰρ καὶ μὴ ἱγαῆϑρ. ἡ ὦ παριστάνον ἢ τούτω Α (Μδηρ) ὑποτυφου- 

μένου ΟΥ̓ ὃ πάντως] πάντα ὁοεΐ. δίληρ, 1 ἐφῖχϑε (' πρὸς τὴν πίστιν Εὶ 

8. νεώτερος Εὶ ἢ ἐφιχέσθμω ΥῸ ὃ ὁ, ΒῈΝ 10 ἐπείγεσϑε ΡΕΚΜΕ 

ἀπιέναι Μαησ.: ἀπεῖναι οὐ}. φοβηϑησομένου Α (Μη 5.) 1 ἅπαντες ΥΚ' 

12 ἐπαναγϑῆτε ΔΕΠΗΡ ὦ ἡ ἈΚΈΕΣΠ ΡΣ ὁ ΟΥ̓ΌΒΕΝ, οὐ. ΕἸΠΠΠΡῚ 

καὶ οἷν, Μ τοιαῦτα (ΟἽ 11 σχὼν Ια τῷ} τὸ Ρ 11 τῶν-- 

αἴτιον ρμοκὶ ἡμῶν (158) {ταῃπρ. Καὶ ἐστὶν αἴτιον χαχῶν ἰγαηε. ΑΘ 18. ἀνϑρω- 

πίων (" τι ὁ, Εὶ βραχὺ Ι' 19. ἐφησυγάσαστα ΕῊΡ(ν) 
σεως 

αὐτῆς ὑοηή, 30 χολάζεσϑαι Καὶ πῶς} πόσων Κα ἄξιον ΗΡ'! 
οἱ Οἱ οἵη. σοίοεὶ 2] οἱ ἀνηλεεῖς οἴη. ἡ ὑπερίδομεν (, περιείδομεν αὶ 

οὐδὲν μὲν] οὐ μὲν ΟΒΕΝ, οὐμενοῦν ΥΚΣ 2 μοβὲ ἐξαμαρτόντα αἰ, τι, ἀλλὰ (ἀπ 
δὲ οἴη.) ΟΥ̓ΡῈΝ τὰς] τότε Ο φιλοίχιον Ὁ 2 σόνϑεσιν (510) αὶ 

ἀνενέγκαντα ΔΛ χαὶ πάντων ἀγριώτατοι ον. "αὶ ροβί πάντων δι, ἀνθρώπων 

ΒΕΜ (ΔΜ αημ.) 
ΡΒ ΠΟ ΐπ ορέγὰ νύ}. ὙγὉ Ἵ 
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δυσχεραίνοντες ἡμεῖς οὐγ ὅσια --- δεῖ τὰρ | ἀψευδεῖν ---- εἰργασάυεϑα. ρυ. 60 Μ. 
ν μ ) ἃ ἵ ἢ . Ι 

Τῷ τοιγαροῦν χαὶ ταῦτα χαὶ ἔτι χείρω τούτων πείσεσθαι προσδοχῶμεν. 
4 ᾿ ᾿Ν Ἅ ᾿ ᾿ ᾿ , 4 ἮΝ ’ Ρ. 

οἵτινες μόνοι σχεδὸν ἐξ ἁπάντων ἀνθρώπων εὐπατρίδαι λεγόμενοι διὰ 

τὰς πατέρων χαὶ πάππων χαὶ προγόνων ὑπερβαλλούσας ἀρετὰς ἠσχύ- 
ων 113. ναμεν τὴν συγγένειαν ἐπιφανὲς ὄνειδος χτήσασϑαι σπουδάσαντες.“ ὁ 

" , -- ἼΝ - φ, ᾿ ᾿ ὰ Ν ας ἢ. ᾿ ᾿, εΥΒΕΣ 

δ πρεσβύτατος τῶν ἀδελφῶν, ὃς χαὶ ἐν ἀρχῇ, συντιθεμένων τὴν ἐπι- [Ὁ] 

Ω ᾿ ὟΝ δ. 4 “ὩἈ , «ὦ Ὕ 4 ΤΥ ᾿ 

βουλήν, ἠναντιοῦτο, ἐπὶ δὴ πεπραγμένοις“ εἶπεν ἀνωφελεῖς αἱ μετα- 

μέλειαι" παρεχάλουν, ἱχέτευον, ἐξετάζων ὅσον ἐστὶ τὸ ἀνοσιούργημα, 

μὴ ϑυμῷ χαρίζεσθαι" συναινεῖν δέον, ταῖς ἀβουλίαις ἑαυτῶν εἴξατε, 

114 τοιγαροῦν χαρπούμεϑα τῆς αὐϑαδείας χαὶ ἀσεβείας τἀπίχειρα - ζητεῖται 10 

μὲν ἢ ἐπ᾽ ἐχείνῳ τυρευϑεῖσα ἐπιβουλή, ὁ δὲ ζητῶν οὐχ ἔστιν ἄνϑρωπης, 

1τῦ ἀλλ᾿ ἢ ϑεὸς ἡ λόγος ἢ νόμος ϑεῖος.“ (30.) ταῦτα δ᾽ ἤχουεν ὁ πραϑεὶς 

ἀδελῳοὸς ἣσυχῇ διαλαληύντων, ξρμηνέως μεταξὺ ὄντος" χαὶ νιχηϑεὶς συ χ χα [ 
ὑπὸ τοῦ παάϑους, μέλλων δαχρύειν, ὡς μὴ γένοιτο χαταφανής, ἀπο- 

΄ Ἀ ΄ . ᾿ » ᾿ ὌὃΟὍρῃ. ᾿ " »"»» 

στρέφεται χαὶ προχέας ϑερμὰ χαὶ ἐπάλληλα δάκρυα χαὶ πρὸς ὀλίγον τὸ 

ἐπιχουφισθϑείς, τὴν ὄψιν ἀπομαξάμενος, ἐπιστρέφει χαὶ χελεύει τὸν 
7) ᾿ δεύ »" ᾿ἷἧ  Ν - Η Μ 4,0 ΡΜ ΟΝ. ΑΡΕΕ δεϑῇ ὸ 3 νν. τ 

ἡλιχία δεύτερον τῶν ἀδελφῶν ἐν ὄψεσι ταῖς ἁπάντων δεϑῆναι, τὸν αὐτῷ 

Ι εἰργασάμεϑα ΑΟΡῚΤΡ : εἰργάσμεϑα σοίοτί 2 χείρω τούτων ΚΕ: τούτων οὐ. ΟΥ̓, 

τούτων χείρω ἴγδη80. σοίοῦὶ πείσεσϑε Β 4 ρμοβῖ τὰς δ. τῶν ΛΟῊΡ 

ὕ συγγένειαν] εὐγένειαν Καὶ! (ἴοτί. τϑοῖθ) Ὁ τῶν ἀδελφῶν} ἀδελφὸς ΑὉ καὶ οι. ᾿᾽ 
συντεϑειμένων ΟΥ̓ ὃ. 7 τῇ βουλῆ ΛΟΥ", τὴν βουλὴν ν᾽ ἴ μοβὶ ἦναν- 

τιοῦτο δἀὰ, παρεχάλει Εὶ ἐπὶ δὴ δίαμπσ,: ἐπὶ Καὶ, ἐπειδὴ τοίου 8 παρεχάλουν 

οι, Ε παρεχάλει, ἱκέτευεν ΒΕΜΟΠΡ, ἱκέτευεν οἰΐαι ἐξέτατον Ο 

9. χαρίσασϑαι ΑΟῈ συναινῶν ΠΡ δέον] δὲ Ὁ συναινεῖν δέον) δέον 

συναινεῖν Ε΄, παρήνουν, ἀλλ᾽ ὑμεῖς ν: αὐτῶν Εὶ 10 ἀσεβείας καὶ αὐθαδείας 

ἰγαηβρ. ΑΘ τὰ ἐπίχειρα ΟΑΟ 12. ταῦτ᾽ ἤχουεν (οι. δ Υ ἤκουσεν 

13 ἡσυχῇ---μεταξὺ] ἐν ὄψεσι---χατάλληλον (17---99,1} 0 χινηϑεὶς ΜΑΘΕ 

14. δαχρύειν ΟΥ̓ΒΕΚΜ:ε ἐνδαχρύειν δοίογὶ (ν) καταφανεὶς Ὁ 1ῦ ἀπομαρ- 

ξάμενος Ὁ 11 ἐν ἡλιχία Εὶ ταῖς Καὶ τῶν ἐοίοτὶ 

ιῦ--τϑὸ 8 Ῥγοουρ. ας, σοπππεπὶ, ἴὰ Οἰεπ, 49,94 ΟΥ̓ΘμἀἸαηα Νἕὰ. οπὰ. γάρ, ῬΏΠῸΟ5 

Ρ. 911 Ξες Μίσπιο Ρ. Ο, {. 57,1 μ». 479. 1π|}} τὸν δὲ ἐν ἡλικίᾳ δεύτερον τὸν Συμεὼν ὁ Ἰωσὴφ 

δεϑῆναι προσέταξεν ὡς αὐτῷ χατάλληλον" ὁ γὰρ ἐν πλείοσι δεύτερος τῷ παρεσχάτῳ χαταλ- 

ληλος, ἐπεὶ καὶ τῷ τελευταίω ὁ πρῶτος" ἴσως μέντοι χαὶ διότι τὴν πλείστην μοῖραν ἔδοξε 

τῶν ἀμαρτηϑέντων εἰσενεγχεῖν" εἰ γὰρ δεύτερος ὧν συνετάχϑη τῷ πρεσβυτάτῳ χρηστὰ 
συμβουλεύσαντι, ἴσως ἂν συμπνευσάντων ἀλλήλοις τῶν πρώτων χαὶ διὰ τοῦτο τιμιωτάτων 

χεχώλυτο τὸ πλημμέλημα, 15ἰάον, Ρεῖι5. Ἐρίδι, ΠῚ. 115 Προ Ρὶ αν, τ. 18 ρΡ. 820): ἐπειδὴ 

γέγραφας, δι᾽ ἣν αἰτίαν τοὺς ἄλλους ἀδελφοὺς παρεὶς ὁ ̓ Ιωσὴφ τὸν Σιμεῶνα μόνον ἐκέλευσε 
δεϑῆναι, ὅμηρον τῆς τῶν ἀδελφῶν ἐπανόδου γενησόμενον, φημί" ἐπειδὴ τῶν τὴν τραγῳδίαν 

ἐχείνην κατ΄ αὑτοῦ δραματουργησάντων χορυφαιότατος ἦν, εἰ γὰρ ἐφράξατο μετὰ τοῦ 
πρεσβυτάτον τοῦ γνώμην ἀρίστην εἰσηγησαμένου, ἴσως ἂν καὶ τὴν ἐπιβουλὴν ἀνέτρεψεν" 



ΠῈ ΙΟΘΈΡΠΟ οῦ 

χαταλληλὴν --- ὁ γὰρ ἐν πλείοσι δεύτερος τῷ παρεσχάτῳ χαταάλληλος, 

ἐπεὶ χαὶ τῷ τελευταίῳ ὃ πρῶτος ---- ἴσως μέντοι χαὶ διότι τὴν πλείστην [τὸ 

μοῖραν ἔδοξε τῶν ἁμαρτηϑέντων εἰσενεγχεῖν αόνον οὐ συνταγματαρχῶν 

χαὶ τοὺς ἄλλους ἀλείφων ἐπὶ δυσυένειαν" εἰ γὰρ συνετάχϑη τῷ πρεσβυ- 

ὃ τάτῳ γρηστὰ χαὶ φιλάνθρωπα βουλευομένῳ, νεώτερος μὲν ἐχείνου, 

τῶν δ᾽ ἄλλων πρεσβύτερος ὧν, ἴσως ἂν ἴσως ἐπεσχέϊη τἀδίχημα, τῶν 

τὴν ἀνωτάτω τάξιν χαὶ τιαὴν ἐχόντων συμπνεόντων χαὶ ὁμογνωμονούντων 

περὶ πράγματος, ὃ χαὶ χαϑ᾽ αὑτὸ πολλὴν ῥοπὴν συνεφείλχετο" νυνὶ δ᾽ 171 

ἀποστὰς τῆς ἡμέρου χαὶ ἀμείνονος τάξεως πρὸς τὴν ἀνήμερον χαὶ 

10 χαλεπὴν ηὐτομόλησε χαὶ ταύτης ἀποδειχϑεὶς ἡγεμὼν οὕτως ἐθϑάρσυνε 

τοὺς συνεφαπτομένους τοῦ παρανομήματος, ὡς ἀνενδότως τὸν ἐπίληπτον 

ἀϑλον διαϑλῇσαι, διὰ ταῦτ᾽ ἐξ ἁπάντων μόνος οὗτος δεθϑῆναί μοι δοχεῖ. 

οἱ δ᾽ ἄλλοι τὴν οἴχαδε ἐπανοῦην ἤδη παρευτρεπίζονται, χελεύσαντος [78 

τοῦ τῆς χώρας ἐπιτρύπου τοῖς πυροπωλοῦσι τὰ αγγεῖα τῶν ἀδελφῶν 

ι56 ὡς ξένων ἅπαντα πληρῶσαι χαὶ ἣν ἔλαβον τιμὴν ἐπὶ τῶν στομίων 

λάϑρα χαταϑεῖναι ἡ πρηειπόντας οἷς ἀπεδίδοσαν χαὶ τρίτον τι προσ- 

επιδαψιλεύεσϑαι τροφάς, αἷ γένοιντ᾽ ἂν ἰχαναὶ χατὰ τὴν ὁδόν, ἐξαιρέτους 

ὑπὲρ τοῦ παραπεμφϑῆναι τὴν σιτωνίαν ἀμείωτον. ὁδοιπορηύντων ὃὲ [19 

χαὶ τὸν ἐν δεσμοῖς ἀδελφὸν ὡς εἰχὴς οἰχτιζομένων, οὐχ ἧττον δ᾽ ἐπὶ 

ὁ τῷ πατρὶ χατηφούντων, εἰ πάλιν ἀχούσεται συμφορᾶς, καϑ᾽ ἑἐχάστην 

3 τὴν οἵα. ΔῸ Ὁ μοῖραν] τιμωρίαν ΠΡ ἡμαρτηϑέντων ἢ 4. δυσμένειαν 

ΥΠΚΟ: δυσμενεία οοΐονὶ (ν) 4. ὃ πρεσβυτάτω την. Π, πρώτω ἴῃ ἰοχίυ ἢ 

ὃ ἐκεῖνος Η! ὃ ἂν] μὲν ΠΡ 8. χαϑ᾽ αὑτὸ ΥΚ: χαταυτὸ ΟὍ, χατ᾽ αὐτῶν 

σϑιθτὶ συνεφείλκυστο δ΄; ἂν ἐφείλχετο σοῃὶ. δίαημ, δὲ 11 ἐφαπτο- 

νομή 
μένους ΒΕΚΝ παραπτώματος ( ἀνενδότως ΟΥ̓ΒΕΚΜ: ἀνενδοιάστως σοίοτί 

τὸν οἵη, Καὶ ἐπίληπτον ἈΕῚ}3; ἀνεπίληστον ΟΥ̓ΚΞ, ἀνεπίληπτον σοἰοτ 12 δια- 

νἡσαι Δ ταῦτα ΔΌ, τοῦτ᾽ ΜΚ δεῦῆναι οὗτος ἰγαπβρ. Εὶ δοχῶ ΔΘ 

13 οἴκαδ᾽ Ρ παρευτρεπίζονται δ΄: παρηυτρεπίζοντο ὁοίοτὶ καὶ δΔηΐθ χελεὺ- 

σαντος δά, Καὶ 14 πυρροπωλοῦσι ΜΝ, πυροπολοῦσι (ἰ 1 ἅπαν Μ 

10 προειπόντας (ΟΒΈΝΛΜ: προειπόντος Υ', προειπόντες ν 5, προσειπόντας ὁείοτὶ οἷς] 

ὡς οσηΐ, δίλησ, τρίτον τι ΟΥ̓ΒΕΚΜ: τὸ οἷ. οοίονί; τρέτον ἔτι σομϊ. ἈΥ̓́ΘΩΩΙ, 

10. 11 προσεπιδαψιλεύεσϑαι Καὶ : προσδαψιλεύσασϑαι 2, προσδαψιυλεύεσθαι σοί οτὶ τ χατὰ 
ΟΥ̓ΒΕΚΜ: καὶ χατὰ σθιοῦὶ ἐξαιρέτους Ο: οὐχ, ΒΕΚΜ, ἐξαρχέσαι Υ 5 55. Καὶ΄, ἐξαι- 

ρέτως οοἰθτὶ 18 σιτωνείαν ΗΡ, σρίαν (ἰ. 6. σωτηρίαν) Καὶ 19 δὲ ν᾽ 

20 ἀκούσειε "Ὁ συμφοράς ἡ 

ἐχείνου μὲν γὰρ νεώτερος ἦν δεύτερος ὧν χαϑ᾽ ἡλιχίαν, τῶν ἃ᾽ ἄλλων πρεσβύτερος, χαὶ 
εἰκὸς ἦν καὶ τοὺς ἄλλους ἢ φοβηϑέντας ἡ δυτωπηϑέντας τὴν τῶν πρευβυτάτων γνώμην 

σβέσαι τὴν ἐπιβουλήν, χαὶ μάλιστα χαὶ τοῦ τετάρτου ἀγαναχτοῦντος ἐπὶ τοῖς γινομένοις καὶ 

αὐτοῦ τοῦ πράγματος ἔχοντος πολλὴν ῥοπὴν πρὸς τὸ μὴ πραχϑῆναι. 
᾿ Ἐ 
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ΡΗΓΓΟΝΙΒ 

ὁδὸν 1 ἐλαττουμένης χαὶ ἀποχειρομένης αὐτοῦ τῆς εὐπαιδίας, χαὶ λεγόν- ρΡ. 61 Μ. 
ΝΣ 3 Δὲ ΡΞ ΄ Ὁ α δ᾽ ὁ ΄ 7} Ύ Ἐπ ᾿ " .᾿ ς ΒΕ, 

τῶν .ἀλλ᾽ οὐδὲ πιστεύσει δεδέσί)αι, πρόφασιν δ᾽ εἶναι τὰ δεσμὰ τελευτῆς 
᾿ λήψετ διὴ δ “ἢ ὥζκσωξ γ άντο “- . τὼ “- “-“οιἰεγυ ὑπολήψεται διὰ τὸ τοὺς ἅπαξ πληγχέντας εἰς τὰ αὐτὰ προσπταίειν“, 

4{“ν σπέρα χαταλαμβάνει χαὶ τῶν ὑποζυγίων χαϑελόντες τὰ ἄχϑη τὰ μὲν 
ΠῚ 

(. πεχούφιζον, αὐτοὶ ὃὲ βαρυτέρας ταῖς ψυχαῖς φροντίδας ἐδέχοντο" φιλεῖ 

γὰρ ἐν ταῖς ἀναπαύλαις τῶν σωμάτων ἐναργεστέρας τῶν ἀβουλήτων ἢ δια- 

νηια λαμβάνουσα φαντασίας χαλεπῶς ἄγαν ϑλίβεσϑαι χαὶ πιέζεσθαι, (31.) 

λύσας δέ τις ἕν ἀγγεῖον ὁρᾷ παρὰ τῷ στομίῳ βαλάντιον ὑπόμεστον ἀργυρίου. 

χαὶ διαριϑμησάμενος εὔρισχεν ὅσην τοῦ σίτου χαϑῇχε τιμὴν ἀποδεδομένην 

ς ἀδελφοῖς ἀνέφερεν. οἱ δ᾽ οὐ χάριν ἀλλὴιο 

ἐνέδραν ὑποτοπήσαντες ἠθύμουν χαὶ βουλόμενοι πάντα τὰ ἀγγεῖα διερευ- 

νήσασϑαι φόβῳ διώξεως ἄραντες ἡ τάχιστα συνέτεινον χαὶ μόνον οὐχ 
ἀπνευστὶ ϑέοντες πολυήμερον ὁδὸν ἐπιτεμόντες ἀνύουσιν. εἶτ᾽ ἀλλα- 

χόϑεν ἄλλοι τὸν πατέρα οὐχ ἀδαχρυτὶ περιλαβόντες ἐφίλουν ἐχάστῳ 

περιπλεχύμενον χαὶ περιχεόμενον ἐχϑύμως, χαΐτοι τῆς ψυχῆς ἤδη τι 15 

μαντευομένης ἀβούλητον" χαὶ γὰρ προσιόντας χαὶ δεξιουμένους χατενόει 

χαὶ τὸν ὑπολειφϑέντα υἱὸν ὡς ὑστερηχότα τῆς βραδυτῆτος ἠτιᾶτο χαὶ 

πρὸς τὰς εἰσόδους ἀπέβλεπε σπεύδων τὸν ἀριϑμὸὴὸν τῶν τέχνων πλήρη 
Ω -»" "7 “- “. 

ϑεάσασϑαι. μηδενὸς δ᾽ ἔξωθεν ἔτι προσεπιφοιτῶντος, διεπτοημένην 
Η -΄ ᾿ -- ἰδόντες τῶν ἀβουλήτων" ἔφρασαν, οὦ πάτερ, ἀνιχρότερος τῆς υχϑήσεως ὁ "0 

- » ΄ μ᾿ » ᾿ ’“ν»ϑ »Ὥ , 

ἐνδοιασμός ἐστι" μαϑὼν μὲν τάρ τις ὁδὸν εὖρεν εἰς σωτηρίαν, ἢ ὃ ἀμφί- 

βολος ἀγνοια δυσοδίας χαὶ ἀπορίας αἴτιον" ἄχουξ δῃ σφόδρα μὲν ἀνιαροῦ 

ΡῚ 
ι 

Ι αὐτῶ ΥΠΗΡ (ἡ) εὐπαιδείας Καὶ, εὐπαιδείας ΑΘΗ 9 δὲν τελευτῆς 

τὰ δεσμὰ ἰγταηβ8ρ. ΛῊΡ () ὦ. αὐτὰ οοττ, ὃχ αὐτοῦ Υὶ μὴ δηίδ προσπταίειν 

αὐἰά. 

ῦ.1 

Ε ὦ βαρυτέραις Μ ἐδέξαντη ΟὟ ὃ ἐναργεστέρως ὁ’ 

ἡ διαλαμβάνουτα φαντασία ΟΝ ΒῈΝ ἰ πιέζεσῆ αι) βιάζεσθαι Η 8 περὶ ΔῸ 

βαλλάντιον ΟΚ 9 χαῆῆχε οἷὴ. δῖ, χατέϑηχε ΚΑ ἀποδιδομένη» ΒΕΔΙ 
10 αὐτῷ οοὐᾷ. (ν) 1 ὑποπτήσαντες 0) χαὶ βουλόμενοι! βουλόμενοι οὖν ᾿' 

ταγγεῖα ΗΡ 13 συνέτεινον Μ᾽ (Μδηρμ.): συνδιέτεινον σοίοτὶ μονονοὺ ΔΌΗ, 

μόνον οὐ χαὶ Ῥ, μονονουχὶ δ΄, μονονοὺχ (01γ. ἴῃ μονονουχὶ Κὶ 12. χἀπνεωστὶ Η 

εἴ 

ἀποτεμόντες ΑὉ εἶτα ΟΥ 14 παραλαβόντες Δ, παραλαβόντες Ὁ), περιβαλόντες 

ΒΕΝΥ 15. περιπλαχόμενον ΠΕ καὶ περιχεύμενην ὁπ). δ περιχεύμενον 

ΒΕΚΛΟ; παραγεύμενον (), περιεχόμενον σοίοιὶ καίτοι] χαί τι δ Ὁ 10 προσιύν- 

ων τῶν 

τὰς χαὶ δεξιουμένους Α: προσιόντων καὶ δεξιουμένων νΥ 11 χαὶ τὸν Καὶ : χαὶ ὁπ). σδέρεϊ 

ἀπολειφϑέντα ΑὉ ὡς ἡ: χαὶ ὡς ὁρίου ὡς οἵ. ὃ 18. τέχνων 

παίδων ΝΜ 19. ἔτι οαι. ἡ 20. ἀνιαρώτερος ΟΑΡ, ἀνιαρότερον "ὶ τῆς 

θαι, ι 9} αἰτία Υ 



Ὲ ΤΙΟΒΕΡΒΟ 

διηγήματος, ἀναγχαίου δὲ λεχϑῆναι, ὁ συμπεμφϑεὶς ἡμῖν ἀδελφὸς ἐπὶ 

σιτωνίαν χαὶ υἡ ἐπανελ᾿ηλυϑὼς ζῇ μέν -- δεῖ γὰρ τὸν ὡς ἐπὶ τεϑνεῶτι 

ἀπαλλάξαι σοῦ μείζονα φόβον ---, ζῶν δ᾽ ἐν Αἰγύπτῳ χαταμένει παρὰ 

τῷ τῆς χώρας ἐπιτρόπῳ, ὃς εἴτ᾽ ἐχ διαβολῆς εἴτε χαὶ ὑποτορήσας 

δ αὐτὸς αἰτίαν ἡμῖν ὡς χατασχύποις ἐπέφερεν. ἀπολογουμένων δὲ ὅσα 

ὁ χαιρὸς χαὶ περί τε σοῦ τοῦ πατρὸς διεξιόντων χαὶ τῶν ἀπολειπομένων 

ἀδελφῶν, ἑνὸς μὲν τοῦ τεθνεῶτος, ἑτέρου ὃὲ τοῦ παρὰ σοὶ διατρίβοντος, 

ὃν ἔφαμεν ἔτι νέον ὄντα διὰ τὴν ἡλικίαν οἴχοι χαταμεῖναι, πάντα 

ἀπαμπίσχοντες χαὶ ἀπογυμνοῦντες τὰ τῆς συγγενείας εἰς τὸ ἀνύποπτον 

10 οὐδὲν ἠνύσαμεν, ἀλλ᾿ ἔφη υόνην ἄν αὐτῷ πίστιν ἀψευδοῦς ὁμολογίας 

Ἱενέσθϑα! τὴν ὡς αὐτὸν ἄφιξιν τοῦ νεωτάτου παιδής, οὗ χάριν χαὶ τὸν 

δεύτερον χατεσχηχέναι ῥύσιόν τε χαὶ ἐνέχυρον ἐχείνου. τὸ μὲν οὖν 

ἐπίταγμα πάντων ἀνιαρότατον. ὁ δὲ χαιρὸς αὐτὸ προστάττει! μᾶλλον τοῦ 

Ρ. 08Ν. χελεύοντος, ᾧ [ πειστέον ἐξ ἀνάγχης διὰ τἀπιτήδεια, μόνης Διἰγύπτου 
’ ν. κ" - - Ὁ ξ ῸΥ δ τον ΣῈ "» 

15 χορηγούσης αὐτὰ τοῖς λιμῷ πιεσϑεῖσιν." (332.) ὃ δὲ βαρύτατον ἀναστενάξας ωἹ 

»τίνα πρῶτον“ εἶπεν ,ὐλοφύρωμαι; τὸν παρέσχατον, ὃς οὐ τελευταῖος 

ἀλλὰ πρῶτος ἔλαχε τὴν τῶν συμφορῶν τάξιν; ἣ τὸν δεύτερον, ὃς τὰ 

δευτερεῖα τῶν χαχῶν ἤρατο, πρὸ ϑανάτου δεσμα; ἣ τὸν νεώτατων, ὃς 

ἀπευχταιοτάτην ὁδὸν ἀφίξεται, ἐὰν ἄρα ἀπίῃ, ταῖς τῶν ἀδελφῶν χαχο- 

30 πραγίαις οὐ σωφρονισθϑείς : ἐγὼ δὲ χατὰ μέλη χαὶ μέρη διαρτώμενωης 

--- μέρη γὰρ τέχνα ονέων -- εἰς ἀπαιδίαν χινδυνεύω περιελθεῖν ὁ 

πολύπαις χαὶ εὔπαις ἄχρι πρὸ μιχροῦ νομισϑείς, “ὁ δὲ πρεσβύτατος 

»Ξἰς ὁμηρείαν“ ἔφη ,,σοὶ δύο υἱοὺς δίδωμι, οὺς χαὶ μόνους ἐγέννησα" 

101 

154 

158 

180 

181 

1533 

1 μηνύματος καὶ αὐ, ἀπο διηγήματος ἡμῶν ΔῸ 2 σιτωνία ΑΘ, σιτω- 

»εία Ρ τὸν] τῶν δ΄, οἵη. ὡς οἵα. ΔΤ ὁ ἀπαλλάξαι] ἀπελάσαι 

σοηΐ, δηρ, 00] σε δ᾽ μείζονα ὁπι. Υ' φόβων Υ δὲ ΟΥ̓Ὰ 

Ὁ. ἀπολογούμενοι οἱ διεξιόντες (6) βογ οι αν γἱ οί ὁ ΒΕΝ, δὲ χαὶ ΑΘιὶ, καὶ 
Ε 

ὃ ὁ οὐ. ΔΛΟΕῸΗΡ χαὶ ὁ, ΑΟΕῸΠΡ  ρτ, τοῦ οἵα, Δ αἰτ, τοῦ οἷα. 40 

σοὶ] σοῦ ΒῈΝ ὃ ἔτι νέον ὄντα οἴῃ. α΄ οἴχοι βογίρβὶ: οἴκαδε σοι, μεῖναι ΑΘ 
πάντ᾽ ΑΡ 9. ἀπανίσχοντες καὶ γυμνοῦντες ΒΕΚῚΙΝ εὐγενείας Υ 10 ἂν 

οη. ἀὸ ὁμολογίας] ἀπολογίας ὁοηΐοῖο 11 ὡς αὐτὴν Ὁ, ἕως αὐτοῦ 

12 χατασγηχέναι ΒΕ: χατέσχηκχε ἑοηΐ. Δ 6ηΠ]. ῥύσειον Ὁ 19. ἀνιαρότατον 

ἀνιαρώτατον (ὋΡ, ἀνιαρώτερον ΔΑΟ, ἀνιαρότερον ὁδίοτὶ 14. πιστέον ΕἸΠΡ 

ΝΕ: 

τὰ ἐπιτήδεια ΟΥ̓ ΑΟ τῆς αἰγύπτου ΔὉΞ 18 βαρύτατα ΑΟ, βαρύτερον Η 

1Ὁ πρότερον ΔῸ εἶπε ρμοβὲ ὀλοφύρωμαι γᾶπερ. Υ (55, ΚΞ), οἱ. Κὶ' 

ὁλοφόρωμαι ἘΝ ΕΓ: ὀλοφύρομαι σοίοτι (ν) 11 πρῶτον "ὶ συμφορῶν] συμ- 

φερόντων (ΟΒΕΝ δευτερεῖα] βαρύτερα οὐπὶ, Μαπα, 18 ἤρξατο 1" 

19. ἀφίξεται οἴη. ἄρ᾽ ἡ 90 συμφορηϑείς Υ5Κ5 μέρη καὶ μέλη ΟΥ̓ΕᾺ 
διαιτώμενος 2 εἰ; ὁμηρείαν) ἰσομοιρίαν ΕΠΗ͂Ρ δίδωμι οὺς οα, ἘΘῊΡ 

ἵ μηρ " ρ μ 



109 ΡΗΙΠΟΝΙΒ 

. ᾿ 

τούτους ἀπόχτεινην, ἐὰν μὴ σᾷῷον ἀποδῶ τὸν ἐγχειρισϑησόμενον ἀδελφόν, 

ὃς ἀφιχόμενος εἰς ΔὮγυπτον δύο περιποιήσει τὰ ἀέγιστα ἡμῖν, ἕν μὲν πίστιν 

σαφῇ τοῦ μὴ χατασχύπους μηδὲ πολεμίους εἶναι, ἕτερηων δὲ τὸ τὸν 

159 ἀδελωὼν τὸν ἐν δεσμοῖς ἀπολαβεῖν δυνηϑῆναι." σφόδρα δ᾽ ἀγϑομένου 

τοῦ πατρὸς χαὶ λέγοντος ἀγνοεῖν, ὅτι δυεῖν ὄντων ὁμημητρίων ὁ μὲν ὃ 

ἤδη τέϑνηχεν, ὁ δ᾽ ἔρημος καὶ μόνος ἀπολειφϑεὶς εὐλαβήσεται τὴν 

ὁδὸν χαὶ ζῶν προαποϑανεῖται τῷ δέει χατὰ τὴν φοβερῶν ἐχείνων ὑπό- 

ἀνησιν, ἃ συνέβη τὸν πρότερον παϑεῖν, ταῦτα λέγοντος, τὸν εὐτολμότατον 

χαὶ ἀρχιχὴν φύσει χαὶ δυνατὸν εἰπεῖν --- ἣν δὲ χα ἡλιχίαν ἀπὸ τοῦ 

πρώτου τέταρτος --- προστησάμενοι διερμηνεύειν ἔπεισαν τὰ δηχοῦντα 10 

1900 πᾶσιν. ἐδόχει δὲ τῶν μὲν ἀναγχαίων ὑστεριζόντων --- ὃ γὰρ χουισϑεὶς 

πούτερος σῖτος ἐπιλελοίπει --α, χρατοῦντος δὲ τοῦ λιμοῦ χαὶ πιέζηντος, 

ὠνησομένους ἀπιέναι. μὴ βαδιεῖσϑαι δὲ τοῦ νεωτάτου χαταμένοντος" 

τὸν γὰρ τῆς χώρας ἐπίτροπον ἀπηγορευχέναι δίχα τούτου παραγενέσϑαι. 

191 λογισάμενης ἣῶξ ἅτ 
΄- 

σηφὸς ἀνήρ, ὡς ἔστιν ἄμεινον ἕνα προέσϑαι τῷ 15 ( 

τοῦ μέλλοντος ἀδήλῳ χαὶ ἀμφιβόλῳ πρὸ τῆς ὁμολογουμένης τῶν τοσούτων 

ἀπωλείας, ἣν ὑπομενεῖ πᾶς οἶχηος ἐνδεία πιεσθείς, ἀνιάτῳ νότῳ, φησὶν 

192 αὐτοῖς" , ἀλλ᾽ εἰ τῆς ἐμῆς βουλήσεως ἐπιχρατέστερα τὰ τῆς ἀνάγχης ἐστίν, 

εἰχτέον" ἴσως τὰρ ἴσως ἢ φύσις οἰχονομεῖ τι βέλτιον, ὃ νήπω ταῖς διανοίαις 

198 ἡμῶν παραφαίνειν ἀξιοῖ. λαβόντες οὖν χαὶ τὸν νεώτατον, ὡς προήρησθε, 90 

ἄπιτε, μὴ ἀέντοι τὸν αὐτὸν ἣν χαὶ πρύσϑεν τρόπον - πάλαι μὲν γὰρ ἀργυρίου 

«όνον ἔδει πρὸς σιτωνίαν ἀγνοηυμένοις ἀνθϑοώποις χαὶ μηδέν πω πεπονθόσιν 
ΓΙ - ΥΥ ΕΣ 

ἀνήχεστον, νυνὶ δὲ χαὶ δώρων, τριῶν ἕνεχα, τῆς τε [ πρὸς τὸν ἡγεμόνα .». 6Ό Ν. 

Ι ροβὲ ἐγχειρισ) ησόμενον δι. μοὶ ΠῚ ὦ τὸ] τοῦ ΘΕῸ ῊΗΡ ἢν 4 τὸν ἐν 

δεσμοῖς ἀδελφὸν ΔῸ 4 δυνησόμενον (ἱ δὲν ὦ ἀγνοεῖν] ἀποχνεῖν 

ὁοηϊοῖο, ἀμφιγνοεῖν σοπὶ, ΜΆ σα, δυοῖν ΜΑΛΘΌΚῚΡ ὄντοιν Κα; ὄντοιν ὁμομη- 

τρίοιν Δ  χαὶ μόνος οἵη. ᾿ὶ εὐλαβηϑήσεται Υ Καὶ ἰ φοβερῶν) φερο- 

μένων Εὶ 8. εὐτολμώτατον ΝῊΡ 9. ἀρχικὸν] ἀνδριχὸν ΑὉ δυνατιῶ- 

τατον Καὶ Ὁ. 10 ἀπὸ τοῦ πρώτου χαϑ᾽ ἡλιχίαν (τἀπ8ρ0. Κα 10 ἔπεισαν Κα : 

εἴτε χὰν ΒΕ, εἴτε χἂὰν ΥἹΜΕΓΉΡΙ, ἥτηχαν ΚΥ", ἤνεγχαν ΑΟΡΞ, ἔλεγον ((ν) 

12 πρότερον δ ΟΠ) ἐπιλελοίπει (Ν᾿ ἀπολελοίπει ΑὉ, ὑπολελοίπει σοίοτὶ 

12. ὠνησομένους Καὶ : ἡνωμένους σοΙΟΓΙ ἀπιέναι ΟΥ̓ ΤΣ ΞῚ ἀπεῖναι σστοτὶ 1 ἀπει- 

ρηκέναι Α [ὃ δ᾽ Ος δὴ οὐ]. Μδῃᾳ, 11 πιεσθεὶς ἀνιάτω νόσω ΒΕΚΝ: 

ἀνιάτῳ νόσῳ οἵη, ΟΥ̓́, πιεσθεὶς ἀνειπὼν ὅσον ςοίονῖ ; ἀνιάτῳ γόσῳ πιευϑείς δίαηρ. 
ΙΒ βουλῆς ΔΠΡ 1 ἐειχτέον {51} Ο ϑεία αηἴο φύσις αὐ, Δ 

οἰχοῦομεῖ ΟΕΘῸΗΡ ταῖς ἡμετέραις διανοίαις (οἴη. ἡμῶν) ΟΥ̓ 90 παρεμφαίνειν 

ΒΕΝ, παραμίνειν (510) Ε 31 χαὶ οἵπ. Μ πρόσϑε ΟΒΒΟΡ 22) σιτω- 

νείαν ΠΡ μηδέπω Ιζ, μηδὲν (οἴη. πω) ΔῸ 9 νῇν ΝΑῸ 

11 5464. (θη. ὃᾶρ, 40 
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χαὶ σιτάρχην ἀρεσχείας, ὑφ᾽ οὐ Ἰνωρίζεσθαί φατε, χαὶ τοῦ τὸν ἐν 

δεσμοῖς ἀπολαβεῖν ϑᾶττον πολλὰ χαταϑέντας αὐτοῦ λύτρα χαὶ τοῦ τὴν 

ὑπόνοιαν τῆς χατασχοπῆς ὡς ἕνι μάλιστα ἰάσασθαι. πάντων οὖν ὅσων 194 

ἢ ἡμετέρα Ἰῆ φέρει λαβόντες ὥσπερ τινὰς ἀπαρχὰς χομίζετε τῷ 

ίᾳ 
Π 

4 " 

ἀνθρώπῳ χαὶ δισσὴν ἀργύριον, τό τε ἀποδοϑὲν πρότερον, ὃ ἴσως ἀγνο 
᾽ 

ων 

» τινὸς ἀπεδόϑη, χαὶ ἕτερον αὔταρχες εἰς σιτωνίαν. ἐπιφέρεσθϑε μέντοι 190 

χαὶ τὰς ἡμετέρας εὐχάς, ἃς πρὸς τὸν σωτῆρα μα μαι ὕεξόν, ἵνα χαὶ 

εὐάρεστοι τοῖς ἐγχωρίοις ξενιτεύοντες ἦτε χαὶ ἐπανέρχησϑε σῷοι τὰς 

ἀναγχαίας παραχαταθϑήχας, υἱούς, ἀποδιδόντες πατρί, τόν τε χαταλει- 

Ι0 φϑέντα πρότερον ἐν δεσμοῖς χαὶ ὃν συνεπαγεσὺῦξς νυνὶ νεώτατον χαὶ 

πραϊμάτων ἄπειρον.“ ἄραντες δὲ συνέτεινον εἰς Αἴγυπτον. 

(33.) Εἴτ᾽ ὀλίγαις ὕστερον ἡμέραις ἀφιχομένους ἰδὼν ὁ τῆς χώρας 190 

ἐπίτροπος ἤσϑη πάνυ χαὶ χελεύει τῷ τῆς οἰχίας ἐπιμεληουμένῳ πολυτελὲς 

ἄριστον εὐτρεπίζειν χαὶ τοὺς ἀνδρας εἰσάγειν ἁλῶν χαὶ τραπέζης μεϑέ- 

18 ξοντας, εἰσαχϑέντες δὲ χαὶ ἐφ᾽ ὅτῳ μὴ συναισϑόμενοι διεπτόηντο χαὶ 197 

συγχυϑέντες ἐτόπαζον ἐπὶ χλοπῇ μέλλειν συχοφαντεῖσϑαι ὡς ὑφελύμενοι 

τὴν τοῦ σίτου τιμήν, ἣν πρότερον ἐν τοῖς ἀγγείοις ἀνεῦρον" εἶτα τῷ 

τῆς οἰχίας ἐπιμελητῇ προσελῆόντες ἀπελογοῦντο περὶ οὐ μηδεὶς ἐτόλμα 

χατηγορεῖν τὸ συνειδὸς ἰώμενοι χαὶ ἅμα προφέροντες ἐπεδείχνυον τὸ 
ν 

ἀργύριον εἰς ἀπόδοσιν. ὃ δὲ γρηστοῖς χαὶ φιλανθρώποις λύγοις 198 Ε: 

εὐθυμοτέρους αὐτοὺς ἐποίει φάσχων. ,οὐδεὶς ἀσεβής ἐστιν οὕτως, ὡς 

ς τοῦ ϑεοῦ χάριτας συχοφαντεῖν, ὃς ἵλεως εἴη: ϑησαυροὺς γὰρ ἐν 

τοῖς ὑμετέροις ὥμβρησεν ἀγγείοις οὐ ἍΝ τροφὰς ἀλλὰ χαὶ πλοῦτον 

ἐξ ἑτοίμου διδούς.“ οἱ ὃξ παρηγορηϑέντες ἐν τάξει διετίϑεσαν ἃ οἴχοϑεν 199 

5 ἐπηνέγχαντο δῶρα χαὶ παραγενομένῳ τῷ ἐδ τῷ τῆς οἰχίας προσέφερον" 
᾿] πυνθανομένῳ ὃέ, πῶς ἔχοιεν χαὶ εἰ ὁ πατὴρ ζῇ, περὶ οὗ πρόσϑεν 

Ιι ἀφ᾽ ΒΜ γνωρίζεσθϑε ΜΕῸ ἢ χαταϑέντας---λαβόντες (ἢ) οπ!. Καὶ ', Βι ιρρ]. Καὶ 

ἡ μὲν οὖν Υ 3 ὅσα ΟΟΡ, ὅσον Υ! ἀ φέρει γῆ ἰγᾶιξῃ. ΑΌ, φέρει οἡ. ΥΚ’ 
3 τ ῚἙλ πρότερον οπ. (ὦ ὃ οὐ. ΠῚ) ροβὶ ἴσως 55. γὰρ Η(ν) 

ὃ σιτωνείαν ΗΡ 1 σωτῆρα] πραὰ (ἰ. 6. πατέρα) ΑΘΡ5 8 ἐπανέρχεσθε ,], 

ἐπανέρχοισϑε Α Ὁ υἱοῖς ΒΕΜΕΉΡΙ, υἱοὺς οἷ. Κ΄, 55. Καὶ' 9. 10 χατα- 
Ἧ 

λειφϑέντα α 10 ἐπάγεσϑε ΗΡ! νῦν ΒΕΚΝ νεώτερον (ἰ 
ΕῚ συνέτειναν Εὶ 132. ἡμέραις οἴη. (ἱ 12 ἐπιμελουμένω ΟΒΚΜΕ.: ἐπιμελο- 

μένω (οῖογι (οὐ σφόδρα) πολυτελὲς σοὶ. Μαηρ. 60}}, 104,20 11 εἰσάγει Θἠ 

οἱό 
10 χλοπὴν Καὶ 7 ἑν οὐ Κ΄ 19 ἰώμενοι ἐπιφέροντες ΑὉ 
ἐπεδείχνυντο Ὁ, χαὶ ἐπ δ βευγίμαι ΟΥ, ἐδείκνοον ΕἼΤΡ(ν) 90 τοῖς λόγοις Υ 

9] οὕτως οἵα, Καὶ 92) ἵλεως μιν) εἴη ὁσπῖοῖο (εἴ, (ἀθι. 43,22) γὰρ οὐ. ΕΝ 

25. ἡμετέροις ΚΟΡ ὥμβρισεν ἢ 20 ἔχοιε ἡ 
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ἔλεγον, ἀποχρίνονται περὶ μὲν αὐτῶν οὐδέν, περὶ ὃὲ τοῦ πατρὸς ὅτι ζἢ 

200 χαὶ ὑγιαίνει. χατευξάμενης δ᾽ ἐχείνῳ χαὶ ϑεοφιλέστατον προσειπών, 

τὸν ὁμομήτριον περιβλεψάμενος ἀδελφὸν ὡς εἶδεν, οὐ χατασγὼν ἀλλ᾽ 

ἤδη νιχώμενης ὑπὸ τοῦ πάϑους, πρὶν γενέσθαι χαταφανής, ἐπιστρέφεται 

χαὶ δραμὼν πρόφασιν ἐπί τι τῶν χατεπειγόντων --- ἐχλαλῆσαι 1ὰρ ὃ 

ταληϑὲς χαιρὸς οὐχ ἣν -- ἐν μυχῷ τινι τῆς οἰχίας ἀναχλαυσάμενος 

801 ἀποχεῖ τὴν τῶν δαχρύων φοράν. (34.) εἶτ᾽ ἀπονιψάμενος λογισμῷ 

τῆς ανίας ἐπεχράτησε χαὶ προσελθὼν εἰστία τοὺς ξένους ἀποδοὺς πρό- 

τερὴν χαὶ τὸν ἀντὶ τοῦ νεωτάτου χατασγεϑέντα εἰς ὁμηρείαν" συνειστιῶντο 

20) δὲ χαὶ ἄλλοι τῶν παρ᾿ Αἰγυπτίοις δοχίμων. αἱ δ᾽ ὑποδηχαὶ χατὰ τὰ τὸ 

πάτρια ἐχάστοις ἐγίνοντο, χαλεπὸν ἡγουμένου παλαιοὺς νόμους παριδεῖν, 

908 χαὶ ταῦτα ἐν εὐωχία τινί, ἔνϑα τῶν αηδιῶν αἱ ἡδοναὶ πλείους. [ ξξτ ΦΡΟ.ΤΌΝ 

ἣὃξ προστάξαντος χατὰ τὰς ἡλιχίας χαϑέζεσθαι, αἡπὼ τῶν ἀὐ πτύων 

ἐν ταῖς συμποτιχαῖς συνουσίαις χαταχλίσει χρωμένων, ἐθαύμαζον, εἰ 

Αἰγύπτιοι ζηλωταὶ τῶν αὐτῶν ᾿Πβραίοις εἰσὶ τάξεώς τε περροντιχότες 1Ὁ 

304 χαὶ τὰς πρεσβυτέρων χαὶ νεωτέρων τιμὰς διαχρίνειν ἐπιστάμενοι. ταγα 

μέντοι χαὶ τὸν ἄλλον χρύνον, ἔφασχον, τῆς χώρας ἀμαϑέστερον τὰ 

περὶ δίαιταν ἀγούσης, ὃ ἀνὴρ οὗτος τοῖς χοινοῖς ἐπιστὰς οὐ μόνον τοῖς 

μεγάλοις πράγμασιν ἥρμοσεν εὐταξίαν, ὃι᾽ ὧν τὰ εἰρήνης χαὶ πολέμου 

χατορθϑοῦσίαι πέφυχεν. ἀλλὰ χαὶ τοῖς εὐτελεστέροις εἶναι! δοχοῦσιν, ὧν τὸ 

τὰ πλεῖστα ἐν παιδιαῖς: ἱλαρότητα γὰρ ἐπιζητοῦσιν εὐωχία! σεμνὸν 

905 ἄγαν χαὶ αὐστηρὸν συμπότην ἥχιστα παραδεχόύμεναι. τοιούτους ἐπα'- 

νους ἠρέμα συνειρύντων, τράπεζαι μὲν οὐ σφόδρα πολυτελεῖς εἰσχομί. 

] αὐτῶν ὈΥΛῊΞ; αὐτῶν σοίοεϊ Ι. 2 ζῇ χαὶ (ὑ: οἵἷπ. ὁθίοτὶ 2 υγιαίΐίνοι Η 

ϑεοφιλέστατε Ἴιγῃ., ϑεοφιέστατα (ὉΠ ογ (Μοπι. το]. ΗΠ δ0δ) “ ἀλλὰ ίοπι. ἠδη) 

ΒΕΚΝΥ Ἢ χαταφανὴ ἡ ἀποστρέφεται οὐπϊ, Μαησ, 00}}. 35,14... 18 

ὃ προφάσει ΟΥ̓Κ) Ὁ χαιρὸς οἵη. ἢ τινε οἵη. ἡ ὃ εστιᾶ 

ΟΥ̓ΒΕΚΝ ὦ ἀντὶ τοῦ νεωτάτου οἵη, Δ0 χατασγὼν ΚΕ 10. δοχίμων) 

γνωρίμων 11 ἡγούμενοι Κι, ἡγημένου Ν θυδὶ ἡγουμένου αἰα. παρα- 

σαλεύειν Η “(ν) παριδεῖν Α πὰρ. 2: οηνν οετοτὶ 13 ταῦτ᾽ Δ0 τᾶν ἐοττ. 

ἴθ λύειν δ΄", τινί οἷὰ, Καὶ, λύειν 55, ΚΑῚ χοινὴ οσπὶ, ΜΆπα, ἔνϑα] ἐν αἷς ΕΞ 

ἀηδιῶν βοείρπι: ἀνδρῶν ΟΡ’, ἀν δῶν σοίοτὶ ἐξ ἧς καὶ 18. προστάξοντος {ἰ 

14 συμποτιχῶν ἃ εἰ οἱ ΠΡ εἰ οἱ ΛΟ Οἰδηρ 1 φοβὶ Αἰγύπτιοι δὐι. 

ὅπως ἢ ζηλωταὶ οἵη. ἡ τάξεων ΛΟΕΙΘΗΡ τε ΟΚ: οἵη. ςεοίογὶ 

ἢ αἢ 
πεφορτιχότες δ 7 τῆς χώρας ὁπ. ΠΠ}᾿! 18 ἐχούσης Ἰὰς ἐχούσης ΔῸ 

ἀγούσης Με; το ἠλίθιον (11Κ ἴγάπβρ. ΟΥ̓ (ΔΙ απ κ) χοινῆς 90 χατορῇοῦν Χ! 

καὶ ΑΝ: χαὶ ἐν ΟΥ̓Ί, χάν ορἐρτεὶ {ν} 2} πεῦιαῖς ΜΝ παιδίαις Ἡ, παιδίοις ΛΌΕΟΡ 

λαρώτατον ΑΘ 22 ἄγαν οἵη. ΔῸ συμπότην] δεσπότην Καὶ Φὰ εἰ 

καὶ χομίζονται αὶ 



ΡῈ ΙΟΒΕΡΗΘ 10 

ζονται, διὰ τὸν λιμὸν οὐχ ἀξιώσαντος τοῦ ξενοδόχοηυ ταῖς ἑτέρων ἀτυχίαις 

ἐντρυφᾶν" αὐτοὶ δ᾽ ἅτε σύνεσιν ἀχριβεῖς χαὶ τοῦτ᾽ εἰς τὰ ἐγχώμια παρε- 

λάμβανην. ὡς ἀπειροχαλίαν, πρᾶγμα ἐπίφϑονον, ἀπέστραπται, λέγοντες" 

ὡς χαὶ τὸ τοῦ συναλγοῦντος τοῖς δεομένοις χαὶ τὸ τοῦ ἑστιάτορης σχῆμα 

διασύ ει ἀεϑόριον αἀυφοῖν τιθεὶς αὐτὸ; ὶ τὴν ἐν ξχατέρῳ μέμιιν διασιύζει μεθόριον ἀμφοῖν τιϑεὶς αὐτὸν χαὶ τὴν ἐν ξχατέρῳ μέμψ ν 

ἐχφεύγων. αἵ μὲν οὖν παρασχευαὶ τὸ ἀμισὲς εἴχην πρόσφοροι τῷ 900 

χαιρῷ 1εγονυῖαι" τὸ δ᾽ ἐλλιπὲς ἀνεπλήρουν αἵ συνεχεῖς φιλοφροσύναι 

προπήσεσιν, εὐχαῖς, παραινέσεσι ταῖς εἰς ἀνάληψιν, ἃ τοῖς ἐλευθέροις 

χαὶ μὴ ἀμούσοις τὸ ἦϑος ἡδίω τῶν ὅσα περὶ ἐδωδὴν χαὶ πόσιν εὐτρεπί. 
1 " ζουσιν οἱ φιλεστιάτορες καὶ φιλόδειπνοι τὰ μηδεμιᾶς ἄξια σπουδῆς εἰς 

ὀλιγοφρύνων ἐπίδειξιν πομποστολοῦντες, 

(35.) Τῇ δ' ὑστεραία ἅμα τῇ ἕῳ μεταπεμψάμενος τὸν ἐπίτροπον 307 

τῆς οἰχίας χελεύεξι τὰ ἀγγεῖα τῶν ἀνδρῶν ὅσα ἐπηνέγχαντο 1εμίσαι 

σίτου χαὶ πάλιν ἐπὶ τῶν στομίων τὴν τιμὴν ἐν βαλαντίοις χαταϑεῖναι, 

1 εἰς δὲ τὸ τοῦ νεωτάτου χαὶ τὸ χάλλιστον τῶν ἀργυρῶν ἔχπωμα, ᾧ πίνειν 

ἔϑος εἶχεν αὐτός. χαὶ ὁ μὲν τὰ προσταχϑέντα προϑύμως ἐπετέλει 908 

μηδένα μάρτυρα παραλαμβάνων, οἵ δ᾽ οὐδὲν τῶν χρύφα γεγονότων 

εἰδώτες ἀνεζεύγνυσαν ἐπὶ τοῖς παρ᾽ ἐλπίδας ἀγαϑοῖς ἅπασι γαίροντες. 

ἃ υὑὲν γὰρ προσεδόχησαν, ταῦτα ἦν: ἐπὶ χλοπῇ τοῦ ἀποδοθέντος 309 

0 ἀργυρίου συχοφαντίαν ἕξειν, ἀδελφὴν τὸν ὁμηρεύοντα μὴ ἀπολήψεσθαι, 

πρησαπηβαλεῖν χαὶ τὸν νεώτατον ἴσως ὑπὸ τοῦ σπουδάσαντος αὐτὸν 
ν" - ᾿ »» : , " “ ΄ , - 

ἀχϑῆναι βία χατασχεϑέντα. τὰ δ᾽ ἀποβᾶντα αἰσίων τελειότερα εὐχῶν" 310 

1 ἀξιοῦντος ἴπ ταβ. Ὁ 2 δὲν ἅτ᾽ ἐς σύνεσι» ΕΠ, ἅτ᾽ εἰς σύνεσι» ΑΘΗΡ 

τηῦτο εἰς Κ΄, τούτοις 3. ἀπειροχαλίας ᾿ὶ πρᾶγμ ἃ 4 χαὶ τὸ ΒΞ ΜΡΗ:; 
τὸ (οιη, καὶ) Καὶ, τὸ οἵη, σοίοτὶ τοῦ] τοὺς Ὁ 41. τὸ 

ἢ διασώζει ΟΣ : διασώζειν σοίοτὶ τιϑεὶς ἀμφοῖν ἱγάπερ. Καὶ, ἀμφοῖν οἵα. ΒΕΝ 

τοῦ] τούτοις Ε 

αὑτὸν ἢ: αὐτὸς Ν᾿, αὐτὸ ἐοίοτι! (τι. ἀε] ον ππι) 9 ἀμιγὲς Αθτὶ ἢ γεγονυῖαι 
ΒΚΝΕ: γενόμεναι 3, γεγονέναι ἑεοτὶ ἐλλειπὲς ( ὃ εὐγαῖς τὴν. Η, εὐωγαῖς 

λῦ 
ἴῃ τοχία ἢ ἀνάληννιν] ἀνάλωσιν Καὶ 9 ρτ. χαὶ οῃ. ὁ 10 φιλεστιάτορες 

ἈΟΚΕ: φιλοεστιάτορες ὁρίογὶ (ν) μηδεμιᾶς ΑὉ: μηδενὸς σοίοτί εἰς Καὶ 

(οηϊ, Μδησ.): οἷν ὁείθτὶ 11 ἐπίδειξιν] ἔχπληξιν σοπὶ, Μαησ. 14 ἐπὶ οἵη. Η 

τῶν οἵ. δ βϑαλλαντίοις ΟΝ, βαλεντίοις Ν 12. χαὶ Κ: οὦ. σοίοτὶ 
10 προταϑέντα (Ε 11 ρμοϑὲ παραλαμβάνων αὐ, τῶν χρύφα γεγονότων ΔῸ 

δὲν οὐδὲν Ροπὲ γεγονότων ἰγάηθρι ὉὙ 158 ἀνεζεύγνυον ΔῸ ἐλπίδα Υὶ 

ἅπασι οῃ. Ὁ5Υ 19 ταῦτ᾽ Υ, τοιαῦτ᾽ Αθ 90 ἕξιν Μ 21 προσαπο- 
βαλεῖν ΑΡΟἾΚΗΊ; προσαποχαλεῖν ἡ, προσαπολεῖν ΟἽΚ '(ν), προσαπολαβεῖν ὁοίοτί 

δὲ χαὶ σπουδάζοντος ΔΌ 22 βίᾳ οὐ, ΟΥ̓ΒΕΝ κατασχεϑέντα ΟΥ̓: 

κατασχεϑέντας Καὶ, χατασταϑέντα ΒΕΝ, χρατηϑέντα σοίογί (ν) τελεώτερα ΚΥ 

12 5ᾳᾳ. (θη. εἂρ. 44 
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τὸ πρὸς 1] τῷ μὴ συχοφαντηϑῆναι τραπέζης χαὶ ἁλῶν, ἃ σύμβολα ρ. ΤΙΝ. 

Ἰνησίου φιλίας ἀνθρώποις ἀνεύρηται, μεταλαχεῖν, τὸ χομίσασϑαι τὸν 

ἀδελφὸν ανύβριστον, μηδενὸς ἐντυχύντος χαὶ δεηθέντος, τὸ χαὶ τὸν 

νεώτατον ἀγαγεῖν πρὸς τὸν πατέρα σῷον, ἐχπεφευγότας μὲν τὰς ἐπὶ 

χατασχύπων ὑπονοίας, ἀἄφϑονηον ὃὲ τροφῶν πλῆϑος ἐπιφερομένους. ὃ 

χρηστὰ ὃὲ χαὶ περὶ τοῦ μέλλοντος λογιζομένους" εἰ γὰρ ἐπιλίποι 

ταπιτήδεια πολλάχις, ἔφασχον, οὐχέϑ᾽ ὡς πρότερον περιδεεῖς ἀλλὰ 

γεγηθότες ὡς πρὸς ἴδιον ἀλλ οὐ ξένον τὸν τῆς χώρας ἐπίτροπον 

11 ἀποδημήσομεν. (80.) ἀλλὰ γὰρ οὕτω διαχειμένων χαὶ τοιαῦτα ταῖς 

ψυχαῖς ἀναπολούντων, αἰφνίδιος χαὶ ἀπροσδύήχητος ταραχὴ χαταλαμβάνει. 10 

προσταχϑεὶς 1ὰρ ὃ τῆς οἰχίαλς ἐπιμελητής, ἐπαγόμενης ϑεραπόντων 

πλῆϑος οὐχ ὀλίγον, χατασείων τὰς χεῖρας χαὶ μένειν ὑποσημαίνων 

212) ἐβοηδρόμει. χαὶ συντείνας ἄσϑματος πλήρης ,ἐπεσφραάγισθε" εἶπε, χαὶ 

τὰς προτέρας χαϑ' αὑτῶν αἰτίας. ἀγαθὰ χαχοῖς ἀμειψάμενοι πάλιν 

τὴν αὐτὴν ὁδὸν τῶν ἀδιχημάτων ἐτράπεσϑε" τὴν τοῦ σίτου τιμὴν 1Ὁ 

ὑπεξελύόμενοι χαὶ μεῖζον ἔτι προσεξζειργάσασθε: πονηρία τὰρ τυχοῦσα 

213 ἀμνηστίας ἐπιδίδωσι. τὸ χάλλιστον χαὶ τιμιώτατον ἔχπωμα τοῦ δεσπότηυ, 

ἐν ᾧ προπόσεις προὔπινεν ὑμῖν, χεχλόφατε οἱ λίαν εὐχάριστοι, οἱ λίαν 

εἰρηνιχοί, οἱ μηδ᾽ ὄνομα χατασχοπῆς εἰδότες, οἱ διττὸν ἀργύριον εἰς 

ἀπύδησιν τοῦ προτέρου χεχομιχότες, ἐνέδραν ὡς ἔοιχε χαὶ δέλεαρ ἐπὶ 90 

ϑήραν χαὶ ἁρπαγὴν πλειόνων. ἀλλ΄ οὐχ εἰς ἅπαν εὐοδεῖ χαχία, λαν- 

214 ϑάνειν δ᾽ ἀεὶ τεχνάζουσα χαταφωρᾶται.“ ταῦτα συνείροντος, ἀχανεῖς 

ἐπαάγησαν, λύπης χαὶ φόβου, τῶν ἀργαλεωτάτων χαχῶν, ἐξαίφνης 

ἐπιπεσόντων, ὡς μηδὲ διᾶραι τὸ στόμα δύνατϑαι" τῶν γὰρ ἀπροσ- 

δοχήτων χαχῶν αἱ προσβολαὶ χαὶ τοῖς δεινοῖς περὶ λόγους ἀφωνίαν 55 

3106 ἐμποιοῦσι. παρειμένοι ὃ᾽ ὅμως ὑπὲρ τοῦ μὴ δοχεῖν ἀλισχόμενοι τῷ 

Ι χαὶ οἷη Υ 2 γνησίας ἈΚΡ φιλίας τσ. ἡ, φιλανθρωπίας ἴῃ ἰοχίι Εὶ 

ἀν) ρώποις οἵη, ΑῸΡ μεταλαβεῖν ᾿᾿ 4 ἐπὶ οἵη. ἩΡ(ν) Ροβιὶ ἐπὶ δά. 

τῶν ὦ χατασχύποις Κα (ἰοτί. τουίο), ἐπισκόπων Π}}} δὲ οὐαὶ. ΕῸῊΗΡ 

ὁ δὲ οἵη. ἡ ἐπιλείποι Εὶ ἴ τὰ ἐπιτήδεια ΟΥ̓ ΑΘ ἐπιδεεῖς Κ᾽ 

ἢ. ἀποδημήσωμεν Εἰ, ἐπιδημήσομεν ΑΥ3 11 προσταχϑεν ΟΒΕΚΝ 13 ὀλίγων 

Γ1}}} μένειν] μέλεσιν ὦ 12 βοὴ δρόμει (εἰ) Εὶ πλήρεις Καὶ 

ἐπεσφράγισϑε ΟΥ̓ΤΒΕΚΜ: ἐπισφραγίσασθε Η!Ρ, ἐπεσφραγίσασϑε ἑδίοτὶ 1. χαῆ᾽ αὑτῶν 

προτέρας ἰτάπερ, ἃ 10 προεξειργάσασϑε Υ΄, προσεξεργάσεσϑε ῈῸΝ 18 προπόσεις] 

πρὸ πότου Εὶ προὔῦτεινεν ΜΝ ὑμεῖς ν3, ἡμῖν ἃ 19 μηδὲ ΟΥ 

91 θήρα χαὶ ἁρπαγῇ ἐοπΐ, Δ Θη4]. πλειόνων οἷο. ᾿ὶ εἰτάπαν ΔῈῸΡ εὐοδεῖ 

ΟΥ̓ΒΕΝ, Τρένι Κ: εὐοδοῦται ἑσοιοτγὶ (ν) 22 δὲ ΟΥ̓́, δ᾽ οῃ. ἡ αἰεὶ ΑὉ 

καταφορᾶται ἃ 98 ἐπεπήγεισαν Δ0 91 τὸ οἱ. Ὁ 30. αἱ προσβολαὶ χαχῶν 

{Υ8Π58ρΡ, ἃ χαὶ---λόγους οἴη. αὶ 20 ποιοῦσι Η δὲ ΟΚ 
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συνειδότι χαϑησυχάζειν πῶς“ ἔφασαν »ἀπολογησόμεϑα χαὶ πρὸς τίνα; σὺ 

Ἰὰρ μέλλεις ἔσεσθαι χαὶ διχαστὴς ὁ χατήγορος, ὃς ὥφειλες χαὶ ἑτέρων 

αἰτιωμένων ἡμῖν συναγορξύειν ἐξ ὧν ἐράρνθνν ἢ τὸ μὲν ἀργύριον 

τὸ εὑρεϑὲν ἐν τοῖς ἀγγείοις πρότερον οὐδενὸς ἐλέγχοντος ἐχομίσαμεν 
3 

ἢ ἀποδώσηντες, τοσαύτῃ ὃ᾽ ἐχρησάμεϑαχ τῶν τρόπων μεταβολῇ, ὡς τὸν 

ξενοδόγον ἀμείψασθαι ζημίαις χαὶ χλοπαῖς: αλλ'΄ λοῦτε γέγονε τοῦτο 

μήτ᾽ εἰς νοῦν ἔλθοι ποτὲ τὸν ἡμέτερωον. ὃς δ᾽ ἂν ἔχων ἀλῷ τὸ 210 

ἔχπωμα τῶν ἀδελφῶν, ϑνῃσχέτω" ϑανάτου τὰρ τἀδίχημα, εἰ γέγονεν 

ὄντως, τιρώμεϑα διὰ πολλά" πρῶτον μὲν ὅτι πλεονεξίχ χαὶ τὸ τῶν 

10 ἀλλοτρίων ἐπιθυμεῖν παρανομώτατον, δεύτερον ὅτι τοὺς ὠφεληχότας 

βλάπτειν ἐπιχειρεῖν ἀνοσιώτατον, τρίτον δὲ ὅτι τοὺς μέγα φρονοῦντας 

Μ. ἐπ᾿ εὐγενείχ τὸ τῶν προγόνων ἀξίωμα [ χαϑαιρεῖν ἔργοις ὑπαιτίοις 

τολμᾶν ὄνειδος αἴσχιστον" οἷς ἅπασιν ἔνοχος ὥν, εἴ τις ἡμῶν ὑφήρηται, 

ϑανάτων μυρίων ἄξια πεπραχὼς τελευτάτω.“ (31.) χαὶ ἅμα λέγοντες 217 

ὁ τὰ ἄχϑη τῶν ὑποζυγίων χαϑαιροῦσι χαὶ προτρέπονται μετὰ πάσης 

ἐπιυελείας ἐρευνᾶν. ὃ δὲ οὐχ ἀγνοῶν ἐν τῷ τοῦ νεωτάτου χατα- 

χείμενην ἅτε αὐτὸς λαῦρα ϑεὶς ἐσυφρίζετο χαὶ τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τοῦ 

πρεσβυτάτου ποιησάμενος ἑξῆς χατὰ στοῖχον ἐπαχολουϑῶν ταῖς ἡλιχίαις 

ἐσχήπει, προφέροντος ἐχάστου χαὶ ἐπιδειχνυμένου τὰ ἀγγεῖα, μέχρι τοῦ ᾿᾽ - ἰνλυνο] 

ἰῷ τελευταίου, παρ᾽ ᾧ χαὶ τὸ ζητούμενον ἀνευρέϑη, ὡς ἰξίντω; ἀϑρόους 

ἀνοιμῶξαι χαὶ τὰς ἐσθῆτας διαρρήξαντας ἐχδαχρύειν ἐπιστένοντας χαὶ 

ζῶντα τὸν ἀδελφὸν ἔτι προϑρηνοῦντας χαὶ οὐχ ἧττον αὐτοὺς χαὶ τὸν 

πατέρα, ὃς προὔλεγε τὰς συμβησομένας τῷ υἱῷ χαχοπραγίας, δι᾿ ἃς 

βουλημένοις συναποδημεῖν τὸν ἀδελφὴν οὐχ ἐπέτρεπε. χατηφηῦντες δὲ 218 

35 χαὶ συγχεχυμέ ἔγοι τὴν αὐτὴν ὑπέστρεφον ὁδὸν εἰς τὴν πόλιν ἐχπεπληγ- 

κι ἔσεσϑαι] εἶναι ΒΚΙΜ (Δα .), οἷα. καὶ ὁ] χαὶ 53 (Τ τη.) ὃς) ὧν 

ὥφελες Ν Ὁ. συνηγορεύει Ὁ ἐξ ὧν ἐπειράϑης δηϊοὸ ἡμῖν συναγορεῦειν 
ἴγηβρ. ΔῸ ἢ] οἱ ΟΥ̓ΞῊΞ, οἱ Δ 4. τὸ εὑρεϑὲν οαν. ΟΥ̓ΒῸΝ ὃ τῶν 

τρόπων Κι: τὸ λοιπὸν Π3(ν). τῶν λοιπῶν ἐοίοτὶ ὃ. ὃ τοὺς ξενοδόγους Κὶ 

Ὁ ζημία Δὸ οὔτε] οὐ ΟΥ̓ΒΕΚΜ (Ἰ8η6.) 1 μήτε ΟΥ̓ ἴ. ὃ ἀλῶ 

τὸ ἔχπωμα ἔχων γάρ, Καὶ ὃ ϑανάτω κ᾿ 8. διὰ πολλοὺς Καὶ 11 δὲ ὁπ. 
ΟΥ̓ΚῚ 14 πεπραχὼς Ετὶ λέγοντες ΟΥ̓ΒΕΚΚΜ: λύοντες σοϊοτὶ (ν) 
11 ἀρχὴν οἴῃ. 18 ἐξ ἧς: Εὶ χατὰ στοῖχον ὁπ), Εὶ στοῖχον ΛΟ: 

στίγον οσοἰοτὶ (Ὁ) ἀχοληυϑῶν ἃ 1) χαὶ ἐπιδειχνυμένου οἵ. ΔΛῸ Ροβί 

μέχρι αὐα, χαὶ ΚΥ 30 ἀνηυρέλη (ἃ, εὑρέϑη Ε ἀϑρόως ΟΕ, ἀδρόον ΥΡΕΚΝ 

21] ἐνδαχρύειν ΑὉ, δαχρύει» Ν 92) τὸν ἀδελφὸν ζῶντα ἔτι ἴταπ80. ΠΡ; τὸν ἀδελφὸν 

ἔτι ζῶντα Ἔ Π|: αὑτοὺς ΚΝ ΑΘΗΠ: αὐτοῦ Ο (Λίαυα.), αὐτοὺς σοίοτιὶ 22, 28 χαὶ 
χα 

τὸν πατέρα] ἢ τὸν πατέρα Κα, τὰ χατὰ τὸν πατέρα Ο (Νηρ) 2 τὰς συμβηση- 
γρ. τὴν πόλιν 

μένους 25 δηὸν ὑπέστρεφον ἰτδη8ρ. Κ᾿ εἰς αἴγυπτον Καὶ 
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μένοι τῷ συμβεβηχότι χαὶ τὸ πρᾶγμα ἐπιβουλὴν ἀλλ᾽ οὐ φιλαργυρίαν 

ἀδελφοῦ νομίζοντες" εἶτα τῷ τῆς χώρας ἐπιτρόπῳ προσαχϑέντες φιλά- 

ὄελφον εὔνοιαν ἀπὸ -Νησίου πάϑους ἐπιδείχνυνται. προσπεσόντες γὰρ 

ἀϑρόοι τοῖς ἐχείνου Ἰόνασιν ὡς χλοπῇ πάντες ἔνοχοι, ὃ μηδ᾽ εἰπεῖν 

ϑέμις ἐπ᾿ αὐτῶν, ἐδαχρυρρόουν." ἱκέτευον, ἑαυτοὺς ἐξεδίδοσαν, ἐχούσιον 

δουλείαν ὑπισχνοῦντο, δεσπότην προσηγόρευον ἐχεῖνον, προβλήτους, 

οἰχότριβας, ἀργυρωνήτους. οὐδὲν παραλείποντες τῶν οἰχετιχῶν ὀνομάτων, 

ἀνεχάλουν ἑαυτούς. ὁ δ᾽ ἔτι μᾶλλον ἀποπειρώμενος ἤϑει βαρυτάτῳ 

φησὶν αὐτοῖς’ «μηδέποτε τοῦτο ἐργασαίμην, ὡς τοσούτους ἀπαγεῖν 

ἑνὸς ἀμαρτύντος" τί γὰρ εἰς μετουσίαν ἄξιον χαλεῖν τιμωριῶν τοὺς μὴ ιὸ 

τῶν ἀδιχημάτων χοινοπραγήσαντας; ἐχεῖνος μόνος, ἐπεὶ χαὶ μόνος 

ἔπραξε, χολαζέσϑω. πυνϑαάνομαι μὲν οὖν, ὅτι πρὸ τῆς πόλεως χαὶ. 
» θάνατον ὡρίζετε χατὰ τοῦ ἁλόντος" ἐγὼ δ᾽ ἔχαστα πρὸς τὸ ἐπιειχὲς 

ἄγων χαὶ ἡμερώτερον ἐπιχουφίζω τὴν τιμωρίαν δουλείαν ὁρίσας ἀντὶ 

ϑανάτου.“ (38.) χαλεπῶς ὃξ τὴν ἀπειλὴν φερόντων χαὶ ἐφ᾽ οἷς 16 

ἐσυχωφαντοῦντο χαταδυομένων ὁ τέταρτος χαϑ᾽ ἡλιχίαν --- ἣν ὃὲ τολμητὴς 

μετ᾽ αἰδοῦς χαὶ ϑαρραλέος, παρρησίαν τὴν ἄνευ ἀναισχυντίας ἐπιτετη- 

δευχώς -- προσελθών φησι -ἤέομαι, δέσποτα, μὴ ϑυμῷ χαρίσασϑα!ι 

μηδ᾽ ὅτι τέταξαι τὴν μετὰ βασιλέα τάξιν προχαταγνῶναι πρὸ τῆς ἀπο- 
΄ 

λογχίας ἡμῶν, πυνθανομένῳ σοι χατὰ τὴν προτέραν ἐπιδημίαν περί τε 30 

ἀδελφοῦ χαὶ πατρὸς ἀπεχρινάμεθϑα" πατὴρ υέν ] ἐστι πρεσβύτης, οὐ 

χρόνῳ μᾶλλον γἸεγηραχὼς ἣ ταῖς ἐπαλλήλοις δυστυχίαις, ὑφ᾽ ὧν γυμνα- 

ζόμενος ἀϑλητοῦ τρόπον ἐν πόνοις χαὶ δυσχαρτερήτοις χαχοπαϑείαις 

τῶν συμβεβηκότων "ὶ ὦ ἔννοιαν ΠΡ ἐπιδειχνήύονται ΔΌ, ἐπεδείχνυντο Υ3 μρεβη ᾽ 
4 κχλ οπὴ ΥΒΕΚΜ: χλοπῆς οοἰοτὶ μηδὲ ΟΥ̓ ὃ ἐπ᾿ αὐτῶν δομἐ].: ἐ 

αὐτῷ (οπ ΡΓΟΧ ἢ Ἶ8. σοπϊ πο Π}} οὐ, θ᾽ ὑπισχνοῦνται [α προβλήτους 

Κ', πρὸ βλήτους (σ ὁγι5.} δ: προσβλήτους ΒΕ, προσηλύτους σοίοε ἵ παρα- 

λιπόντες ΥΒΕΜΑΘ παραλιπόντες βμοδὲ οἰχετιχῶν ἴγδῆβρ. ΔῸ Ροϑί ὀνομάτων 

ΠΝ 

αἰἰὰ, ὧν ΟΥ̓ΒΕΚΝ 8. ἑαυτοὺς ΠΡ: αὑτοὺς ΛΒΕΚΥΞ, αὐτοὺς ἐοιοτνί δὲν 

π᾿ 

Ν 

βαϑυτάτῳ ἐομπ]. Μᾶηρ. (0}}. 91,0 ἢ τοῦτ᾽ Δα τοσούτους ἀπάγειν} τοσοῦ- 

τηῖς ἅπασιν ἐνέχειν ΟΥ̓ ΚΊΒΕΝ 10 ἁμαρτῶντος (ἡ, ἀμαρτάνοντος ἡ «τίς 

[2 μὲν οἵη, ΔΘ χαὶ ροπὶ ὅτι ἰταπ5.. ἈΘΕΡΘΉΗΡΟ) 1. ὀρίζετε (ΛΗ 

τοῦ ὁπι. ΝΜ δὲ ΟἿ 11 χαὶ οἱ. (ἰ ὃ χαὶ οἴη, ΗΡ 18. δὲ οἴη. Ε 

ητίας ΛΟΕῸΗΡ 11 μετὰ }} μετ᾽ αἰδοῦς οἴη. Ν 18 προσελϑὼν τολμ. 

ΟΤη. Ε γοήσασϑαι ΛΟΕΟῊΡ (Τὰ γι.) 19. μηδὲ ΟΥ βατιλέως Ε, 

βασιλείαν (᾽ 21 τοῦ ἀδελφοῦ ΠῚ ἀδελφῶν "αὶ χαὶ περὶ πατρὸς ΒΕΚΝ 

πρεσβύτερος ( 2} ἀλλεπαλλήλαις ΠΡ 28. πόνοις] πόλοις (510) Μ τληπα- 

ϑείας (ἰ 

ὃ προβλήτους 6 δορῃ. Αἱ. δ00 
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δ οὖς ἜΡΟΝ τον Ϊ “"᾿ “»" Ὁ ΄ "» ᾿ » ’ ᾿ ΄Φ " - διετέλεσεν αδελφὸς δὲ χομιδῇ νέος ἐστίν, ἐχτόπω: στεργόμενος ὑπὸ τοῦ 

πατρής, ἐπειδὴ χαὶ ὀψίγονός: ἐστι χαὶ δυεῖν γενομένων διομητρίων 
᾿ ᾿ - ΄ ΄ 3. ΄ ΄ 

ἀπελείρϑη μόνης, τοῦ πρεσβυτέρου βιαίως ἀποϑανόντος, χελεύοντος 3234 

ἢΣ σηῦ ἐνθάδε τὸν ἀδελφὸν ἀγαγεῖν χαὶ ἀπειλοῦντης, εἰ μἢ παραγένοιτο, 
: Ρ “-Ψ᾿ ΄ - Ἃ Μ - Μ ᾿ . 5» ΄ - ὅ μηδ᾽ ἡυῖν εἰς ὄψιν ἐλθεῖν ἔτι τὴν σὴν ἐπιτραπήσεσθαι, χατηφοῦντες 

ἀπηλλαττόμεῆα χαὶ μόλις οἴχαδε ἐπανελθόντες ἐδηλοῦμεν τὰ ἀπὸ σοῦ 
Ὡἷν ἈΕΡΨΟΣ ΄ ΄ ἌΝ "] ᾿ ὦ ᾿] 4 . τέλ θ Φ ι ἯὌὮΒ [Φ Ἁ - 

τῷ πατρί, ὃ δὲ χατ᾽ ἀρχὰς μὲν ἀντέλεγε δεδιὼς σφόδρα περὶ τῷ 9.25 
κι » παιδί, τῶν δ᾽ ἀναγχαίων ὑποσπανιζόντων χαὶ μηδενὸς ἡμῶν τολμῶντωης 

πὶ σιτωνίαν ἦχειν δίχα τοῦ νεωτάτου διὰ τὰς σὰς ἐπανατάσεις, μόλις (9. 

10 πείθεται τοῦτον συνεχπέμψψαι μυρία μὲν αἰτιώμενος, ὅτι ἀδελφὸν ἄλλον - ́  

ἔχειν ὡμολογήσαμεν, μυρία δ᾽ οἰχτιζόμενος, εἰ μελλήσει δια ζεύγνυσϑαι" 

νήπιος γάρ ἐστι χαὶ πραγμάτων ἄπειρος, οὐ μόνην τῶν χατὰ τὴν ἄλλη- 

δαπήν, ἀλλὰ χαὶ τῶν χατὰ τὴν πόλιν. πρὸς οὖν οὕτω διαχείμενον τὸν 290 

πατέρα πῶς ἂν ἀφιχοίμεϑα: τίσι δ᾽ ὀφθαλμοῖς αὐτὸν ϑεάσασϑαι δίχα 

τούτου δυνησήμεϑα; τελευτὴν οἰχτίστην ὑπομενεῖ μόνον ἀχούσας, ὡς -- ων 

οὐχ ἐπανελήλυϑεν" εἰδ᾽ ἡμᾶς ἀνῆροφόνους χαὶ πατροχτύνους ἕχαστης 

ἐρεῖ τῶν φιλαπεχϑημόνων χαὶ ἐπὶ ταῖς τοιχύταις συμφοραῖς ἐϑελοχα- 

χηύντων. τὸ δὲ πλεῖστον τῆς κατηγορίας ῥυήσεται χατ᾽ ἐμοῦ" πολλὰ 33 
ἣ" 

Ἰὰρ ὑπεσχόμην τῷ πατρὶ προέσϑαι παραχαταϑήχην λαμβάνειν διηληγῶν, 

20 ἣν ἀποδώσειν, ὅταν ἀπαιτηϑῶ" πῶς δ᾽ ἂν. εἰ μἡ ἐξευμενισϑείης αὐτός, 

ἀποδοῦναι δυναίμην; οἶχτον δέομαι τοῦ πρεσβύτου λαβεῖν χαὶ εἰς 

ἔννοιαν ἐλθεῖν τῶν χαχῶν οἴσπερ ἀνιαϑήσεται αἡ χομισάμενος ὃν 

Ι ἐστίν ΒΕΚΊΜ: ἐστὶ παιδὶ (510) (ὐ, ἐστὲ παιδίον σοίοτὶ στεργύμενον ΚΔ 
ὑπὸ] παρὰ Ὁ 2 ἐπειδὴ] ἐπεὶ ΗΡ ἐστιν ΟἹ] αἰῖ, χαὶ] χαὶ γὰρ ᾿᾿, χαὶ 

οὐ, ΗΡ δυο ΑΚΤΡ δυεῖν γενομένων ὁμομιητρίιον] ὁμομητρίων γὰρ ὃνοῖν 

γενομένων ΗΡ ὁ ἀπελήφϑη Εἰ 4 δὲ σοῦ ΟἿ : δὲ (οι. σοῦ) δ΄, δ᾽ (ὁ. 

552) ὑρτονὶ ([ογί, του) ἀπειλοῦντα {1 ὅ. εἰς ὄψιν ἡμῖν ἰτᾶπβρ. ἩΡ 

ἔτι τὴν σὴν Καὶ : οἵ. ἐοίοτὶ ῦ οἴχαδ᾽ ΛῊ ἢ χαταρχὰς 01} 8 δὲ ( 

ἢ ὡς δηΐίθ ἐπὶ κά, ΑὉ σιτωνείαν ΠΡ σὰς οἵη. ἐπαναξάσεις κ. 

ἐπαναστάσεις ΛΠ 10 ἄλλον ἀδελφὸν ἔγδηβρ. ΚΝ, ἄλλον οἵη. ῈΜ 1ἰ εἶχεν 

(ΠῚ (Υ" αἰ νἱὰ.) ἀνωμοληγήσαμεν ΑἹ) δὲ ΟΥ μελήσει Υ ΒΕΔ 

12 τῶν οἵ. (' 1, 1Ὁ ἀλλοδαπῇ ( 1 τὴν (ἰδίαν) πόλιν νοὶ τὰς πόλεις 

σοηὶ. Μδηρ 5οιὶ οἷς εἰρ εἰδοαὶ, ἢ 15 μὲν οὖν Εὶ 14. ἂν] οὖν ὁ, οἵη. 

ἀφιχώμεϑα Καὶ τίσι --- δυνησόμεϑα (12) οἵα. ΒΕῈΝ δὲ ΟΥ̓Κ αὐτὸν 

ϑεάσασϑαι δίχα τούτου δυνησόμεϑα ΟΚ : ϑ. ὃ. τ΄ ὃ, (οτη. αὐτὸν) Υ΄, δίχα τ. ὅυν. αὖ. ὃ. ΛΟ, 

ὃ. τ. ὃ. αὖ. ὃυν. ΕἙΠΗΡ 1Ὁ ἀνδροχτύόνους (ρτο ἀνδροφόνους) Ὁ ι1 ταῖς 
α 

οἴῃ. ἃ 19. γὰρ --πατρὶ ἡ. ΒῈΝΜ λαμβάνων Ὁ 30 ὅταν ἀπαιτηϑῶ ἀπὸ- 

δώσειν ὁ 91 δέομαί (ποὺ) ὁἐοηϊ. Νληρ. 92 οἷς 
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25 ἀβουλῶν ἐνεχείρισεν. ἀλλὰ σὺ μὲν ὑπὲρ ὧν ἔδοξας ἠδιχῆσϑαι δίχας 
λάμβανε. δώσω δ᾽ ἐθελοντὴς ἐγώ" δοῦλον ἀπὸ ταύτης ἀνάγραφε 

τῆς ἡμέρας. ἄσμενος ὑπομενῶ τὰ τῶν νεωνήτων, ἐὰν τὸ παιδίον 
μι.) 920 ἐθελήσῃς ἐᾶσαι. λήψεται δ᾽ οὐχ αὐτὸς τὴν χάριν, ἐὰν ἄρα διδῷς, ἀλλ᾽ 

ὧν ᾧ υὴἣ παρὼν ἐπιχουφισϑεὶς τῶν φροντίδων, ὁ τῶν τοσούτων πατὴρ 

ἱχετῶν ἁπάντων" ἱχέται γάρ ἐσμεν χαταπεφευγότες ἐπὶ τὴν σὴν ἵερω- 

30ὺ τάτην δεξιάν, ἧς μηδέποτε διαμάρτοιμεν. ἔλεος οὖν εἰσελϑέτω σε 

τήρως ἀνδρὸς τοὺς ἀρετῆς ἄθλους χατὰ πᾶσαν ἡλιχίαν διαπονήσαντος" 

τὰς χατὰ Συρίαν πόλεις εἰς ἀποδοχὴν αὑτοῦ χαὶ τιμὴν ἐπέστρεψε. χαί- 

τοι ξενιχωτέρηις ἔϑεσι χαὶ νομίμοις χαὶ πολὺ διεστῶσι χρώμενος, οὐ τὸ 

βραχεῖ τινι τῶν ἐγχωρίων ἠλλοτριωμένος" ἀλλ΄ ἢ τοῦ βίου χαλοχάγα- 

ϑία χαὶ τὸ σύμφωνον χαὶ ὁμολογούμενον πρὸς ἔργα λόγων χαὶ πρὸς 
λόγους ἔργων ἐξενίχησεν, ὡς χαὶ τοὺς ἕνεχα 1 τῶν πατρίων μὴ εὐγνώ- μ. 14.Μ. 

93} μήνας μεϑαρωύσασϑαι. τοιαύτην μέλλεις χατατίϑεσϑαι χάριν, ἧς οὐχ 

ἂν δύναιτό τις μείζονα λαβεῖν" τίς γὰρ ἄν γένοιτο πατρὶ δωρεὰ μείζων 15 

ἢ υἱὸν ἀπογνωσθϑέντα χομίσασϑαι:"“ 

98 (39.) Πάντα δ᾽ ἦσαν ἀπόπειρα χαὶ ταῦτα χαὶ τὰ πρότερα, πῶς 

ἔχουσι τοῦ τῆς χώρας ἐπιτρόπου σχηποῦντος εὐνοίας πρὸς τὸν ὁμομή- 

τρίον ἀδελφόν" ἐδεδίει γάρ, αἡ φυσιχῇ τινι ἀλλοτριώσει χέχρηνται, χαϑάπερ 

οἱ ἐχ μητρυιῶν γεγονότες πρὸς τὸν ἐξ ἑτέρας ἰσοτίμου γυναιχὸς οἴχον. 50 

288 διὰ τοῦτο χαὶ ὡς χατασχύπους ἡτιᾶτο χαὶ περὶ τοῦ γένους ἐπυνθάνετο 

πρόφασιν τοῦ γνῶναι, εἰ περίεστιν ὁ ἀδελφός, ἀλλὰ μὴ ἐξ ἐπιβουλῆς 

1 ἀβουλῶν ΟΥ̓ΒΕΚΜ: ἀβουλήτως Α (ρίον, Μαῃσ.), ἀβούλως ὁὀδίοτί (ν) ἐνεχεί- 

ρησεν ΑΗ μὲν οἵπ. ἡ ἔδειξας Ο ἀδικεῖσϑαι ΚΑΛΌ δίχην ἡ 

2 δὲ (" ἐϑελουτὶ ΑὉ ἢ νευνήτων οἵη, Εἰ, δούλων «(ἰά. ΕΞ: ἀργυρωνήτων 

οὐηΐ. Ναμσ, 60}}. 10 8.1 4. λήψεται βοτίρδὶ: λήψη σοι, δὲ ΟϑΥΝἙ 

οὐχ] οὐδ᾽ ΔῸ ἐὰν} ἂν Καὶ ὃ τοιούτων ἡ ᾧ ἱχετῶν Κ' : χαὶ τῶν 

ὑρίονὶ ΡΟΣ ἁπάντων αὐ, ἐχπεπτωχώς Ατηρ. }3 σὴν ὁ, Υ' 
ἢ τοῶν ΔῸ ὃ. τοὺς οἵη, ᾿ ἀρετῆς} κατ᾽ ἀρετὴν ΔΌ 9. πόλιν (ΙΟ Εὶ 

αὐτοῦ σοση: ἐπέτρεψε Καὶ 9. 10 καίτοι ἢ ́ : καὶ τοὺς Ν᾽", καὶ τοῖς ὑοίοτὶ 

10 χρωμένους Υ" βραχὺ τι 'ῈΚΝ τῶν] τοῖς (13 τῶν 

χωρίων [ἢ], τῶνδε τῶν χωρίων ΑΘΗ!Ρ, τῶν δ' ἐγχωρίων Κ᾿ ἐλλοτριωμένας 

ΟΥ̓, ἠλλοτριωμένοις Υ Ἢ: 132 ρόξι λόγων αὐ. σοφῶν ἃ 10. 11 εὐγνώ- 

μονας ΕἸΤΡῚ; ὁμογνώμονας δοίοτὶ ᾿ τις ΔΟΡΟΠῚ : οἷ. οσοίοεὶ (ν) γὰρ 

οὐ. Ν 10 υἱὸν [ἡ : τὸν οοίοτὶ 1τ δὲ ΟΥ ἦσαν] ἦν ἐοπίοϊο 

ἀπόπειρα οαη. ΔῸ δῃΐο πῶς κ5, τοῦ Ὑ5Κ’ 18 εὔνοιαν ὦ, τὰς ἐννοίας ΚΝ ΒΕῈΜ 

19. ἀλλοτριώσει) ἀχολουϑία μιᾶδηο ογακ, ὁ χέγρηται Μ, χέχτηνται (ἱ 

γεγονό ἴσο 
90. μητρυιῶν Υ ΔΟΚΟΉΗ ΡΕ; μετρίων σοτογὶ φύντες Καὶ ὁμοτίμου 

οἶκον τη. δ᾽ 21 χαὶ περὶ --- ἐπυνθάνετο οἵη. ΒΕῈΝ ἐπυνθάνετο) ἡτιᾶτο ἡ 

22 προφάσει ΟΥ̓ΒΕΚΜ ὁ οἡ. Μ 
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ἀνῴρηται, χαὶ ἕνα χατέσχε τοὺς ἄλλους ἐάσας ἀπαίρειν ὁμολογήσαντας 

ἀγαγεῖν τὸν νεώτατον, ὃν ἰδεῖν μάλιστ᾽ ἐπόϑει χαὶ τῆς ἐπ᾿ αὐτῷ 

χαλεπῆς χαὶ βαρυτάτης ἀνίας ἀπαλλαγῆναι. χαὶ ἐπειδὴ παρεγένετο 984 
᾿ ᾿ “4.- ᾿ » ΄ κ Ὁ . ᾿] “ »“ ἰς 

χαὶ τὸν ἀδελοὺν ἐθεάσατο, αἱχρὸν ὅσον ἀνεϑεὶς τῆς φροντίδος, χαλέσας 

ἐπὶ ξενίαν χαὶ ἑστιῶν πολυτελεστέραις εὐώχει τὸν ὁμομήτριον παρα- 

σχευαῖς, ἀποβλέπων εἰς ἕχαστον χαὶ τεχυχιρόμενης ἐχ τῆς ὄψεως, εἴ τις 

αὐτοῖς ὑποιχουρεῖ φϑόνος. χαὶ ὡς ἀσμενίζοντας ἑώρα χαὶ ἀναχεομένους ὃ: 

ἐπὶ τῇ τοῦ νεωτάτου τιμῇ, δυσὶν ἤδη υὑαρτυρίαις σημειωσάμενος τὸ 

μηδὲν ἔχϑος ὑποτύφεσθαι χαὶ τρίτην ἐπενόησε, τὴν τοῦ χεχλέοϑ μηδὲν ἔχϑος ὑποτύφεσθαι χαὶ τρίτη ἤησε, τὴν τοῦ χεχλέφϑαι 

δηχοῦντος ἐχπώματος αἰτίαν ἀναϑεὶς τῷ νεωτάτῳ" σαφέστατος γὰρ ἔμελλεν 

ἔλεγχος οὑτοσὶ γενέσϑαι τῆς ἐχάστου διανοίας χαὶ οἰχειότητος τῆς πρὸς 
᾿ ᾿ Ὶ ’ »Ά ν [4 , Μν» ΄ 3 

τὸν συχοφαντούμενον ἀδελφόν. ἐξ ὧν ἁπάντων ἤδη συνεπείθετο περὶ 3 

τοῦ μὴ χαταστασιάζεσθαι μηδ᾽ ἐπιβουλεύεσϑαι τὸν μητριίζῷον οἶχον 

λογισαύόν τε εἰχότα χαὶ περὶ τῶν αὑτῷ συμβεβηχότων ἐλάμβανεν, ὡς 

οὐχ ἐπιβουλαῖς ἀδελφῶν αὐτὰ μᾶλλον εἴη πεπονϑὼς ἢ χατὰ πρόνοιαν 

ϑεοῦ τὰ υαχρὰν ἐμβλέποντος χαὶ τὰ μέλλοντα οὐχ ἧττον τῶν παρόντων 

ὁρῶντος. (40.) εἶτ᾽ ἐπὶ συμβάσεις χαὶ χαταλλαγὰς ἵετο νιχώμενος 937 

ὑπὸ φιλοιχείου πάϑους χαὶ ὑπὲρ τοῦ μηδὲν ὄνειδος προσβαλεῖν τοῖς 
"»᾿ - Ὁ ιν μὴ 5. 4 ἢ - 3 ’ -»" ᾽ - 

ἀδελφοῖς ἕνεχα τῆς πράξεως οὐδένα τῶν Αἰγυπτίων ἐδιχαίωσε παρεῖναι 

μεταστῆναι, πηγήν τινα δαχρύων ἐξαίφνης ἀνεὶς χαὶ τῇ δεξιᾷ προσελϑεῖν 

ἐγγυτέρω σημήνας, ἵνα μηδ᾽ ἐχ τύχης ἐπαχοῦσαί τις ἄλλος δυνηϑῇ. 

φησὶν αὐτοῖς" ,ἐπεσχιασμένον πρᾶγμα χαὶ χρόνῳ μαχρῷ συγχεχρούφϑαι 

δοχοῦν μέλλων ἀναχαλύπτειν μόνος μόνοις ὑμῖν ἀπαμπίσχω" ἀδελφὸν ὃν 

1 ἕνα χατέσχε τοὺ:] ἐγχατασχέτους ΑΘΓ ΠΡ, ἀκατασχέτω Εὶ 

9 μάλιστα ΟΥ̓Κ 2. χαλεπωτάτης Εὶ ὃ ξενία Ο Ροβί πολυτελεστέραις 
αὐαν ἐχρῆτο καὶ ΠΡ) 

ὑ εἰς ἕνα ἔχαστον ΑΚ’ ὦ ἐποικουρεῖ ΚΜ ἀνεχομένους ΔΟΡ3 9 ἄχϑος 

Μ αἱ νἱά. τρίτον ὑπενόησε ΔΛΌ τοῦ ὁπ. (ἢ 10 ἐχπώματος Καὶ : ὁπ. 

σρίεγὶ 11 ὁ ἔλεγχος ἡ οὑτωσὶ Ια οὗτος ἔμελλεν ἔλεγχος ἰγλῃ8}. ἡ 

οὺς 
ἀπαίρειν ἐάσας ἰγαηβρ. Ὁ 

εὐώχει βετί μὲ: εὐωχεῖ Καὶ Εἰ, εὐωχεῖται ΑΌ, εὐωχεῖτο σδίοτί (ν) 

(Μαυρ.) γεγενῆσθαι Καὶ οἰκειότατος ΒΕῈΝΜ 12 συνεπύϑετο Η (ΤῊ Γη.) 

12. πατρῶον ΑΘ) οἶχον οἵη. () Ι4τὖὴὰλ αὑτῷ ν΄: αὐτῶ σοίοεϊ 

15 πέπονθεν (εἴη ε61.) Ὁ 10 μγτ. τὰ οἵη, ΑΘΕΘΗΡ βλέποντος Εὶ μετα- 

βάλλοντα ἘΜ, μὲ λλοντα αὶ 11 εἶτα ΟΥ̓ ἵετο ΑΕῸΟ: ἵετο σοίθυὶ 

18 ὑπὸ τοῦ ἃ φιλοικίου Τὶ προβαλεῖν ΒῈΝ 19 ροϑὲ οὐδένα αὐ, 

δὲ Εὶ 21 ἑξαίφνης ον. ἃ ἀφεὶς ἡ 22 σημείνας Εὶ μηδὲ Ὁ 

ἄλλος οἷ, ἃ 90. φασὶν Δ 24. μέλλον ΕἸ ἀναχύπτειν ἈΝ μόνος 

0Π|. ΔΑ ἐπαμπίσχω ΟΥ̓ 

1τ 344ᾳ. (ἴδ. ὁλρ. 48 
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ἀπέδοσῦε εἰς Αἴγυπτον, ἐχεῖνος ὃν ὁρᾶτε νῦν παρεστῶτα αὐτός εἰμι 

989. ἐγώ.“ χαταπλαγέντων ὃ᾽ αὐτῶν παρ᾽ ἐλπίδα χαὶ διεπτοημένων χαὶ 

ὥσπερ δλχῇ τινι βιαίῳ τὰς ὄψεις ἐπὶ γὴν χαταβεβληχότων χαὶ πεπης- 

τότων ἀφώνων χαὶ ἀχανῶν, ουἡ χατηφεῖτε" | εἶπεν, ,ἀυνηστίαν ἅπαν- ρ. 

τῶν παρέχω τῶν εἰς ἐμὲ πεπραγμένων, μηδενὸς ἑτέρου δεῖσῆε παρα- ὃ 

540 χλήτου" αὐτοχελεύστῳ χαὶ ἐχηυσίῳ Ἰνώμῃ πρὸς συμϑάσεις ἐϑελοηντὴς 

ἀφῖγμαι συμβούλοις χρησάμενος δυσί, τῇ τΞ πρὸς τὸν πατέρα εὐσεβείσ, 

ᾧ τὸ πλεῖστον τῆς χάριτος ἀνατίϑημι, χαὶ ἐδ φυσιχῇ φιλανθρωπία, ἢ 

34] πρὸς ἅπαντας διαφερόντως δὲ πρὸς τοὺς ἀφ᾽ αἴαχτος χρῶμαι. χαὶ 

νομίζω τῶν συμβεβηχότων οὖχ ὑμᾶς ἀλλὰ ὕεὸν αἴτιον γεγενῆσθαι 10 

βουληϊέντα με τῶν αὐτοῦ χαρίτων χαὶ δωρεῶν, ἃς ἐν τοῖς ἀναγχαιο- 

τάτοις χαιροῖς ἠξίωσε τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων παρασχεῖν, ὑπηρέτην 

242) ἡενέσϑαι χαὶ δυάχωονον. ἐναργῆ δὲ πίστιν ἢύνασϑε λαβεῖν ἐξ ὧν ὁρᾶτε" 

πᾶσαν μὲν Αἴγυπτον ἐπιτέτραμμαι, τιμὴν δὲ ἔχω τὴν πρώτην παρὰ 

τῷ βασιλεῖ χαὶ μὲ νέην ὄντα πρεσβύτερος ὧν ὡς πατέρα τιμᾷ " ϑεραπεύο- 1Ὁ 

υαί τε οὐχ ὑπὴ τῶν ἐγχωρίων μόνον ἀλλὰ χαὶ ὑπὸ πλείστων ἄλλων 

ἐθνῶν, ὅσα χαὶ ὑπήχοα χαὶ αὐτόνομα" χρεῖα 1ὰρ πάντα διὰ τὴν 

9413 ἔνδειαν προεστῶτος. ἀργυρός τε χαὶ χρυσὸς χαί, τὸ τούτων ἀναγχαιό- 

τερον, αἱ τρυφαὶ παρ᾽ ἐμοὶ μόνῳ ταμιεύονται διανέμοντι χαὶ χαταχερματί- 

ζοντι πρὸς τὰς ἀναγχαίας χρείας ἐχάστηις τῶν δεομένων, ὡς μήτε τι Ὁ 

τῶν εἰς τρυφὴν περιττεῦσαι μήτε τι τῶν εἰς ἐχπλήρωσιν ἐνδείας ἐπι- 

2.4. λιπεῖν. αλλ οὐχ ἐναβρυνόμενος χαὶ σεμνυνόμενος ταυτὶ διεξῆλθον, ἀλλ᾽ 

ἵν᾽ αἴσϑησϑε, ὅτι τῶν τηλιχούτων οὐδεὶς ἔμελλεν ἀνθρώπων αἴτιος 
Ψ »"- Μὲ ᾿ ᾿ - - " ’ ᾿ ᾿ "ἢ 
ἔσεσϑαι δούλῳ χαὶ μετὰ ταῦτα δεσμώτῃ γενομένῳ --- χαὶ γὰρ ἐδέϑην 

ποτὲ συχοφαντηϑείς --- ἀλλ᾽ ὁ τὰς ἐσχάτας συμφορᾶς τε χαὶ δυσπρα- Ὁ 
, μ ν᾿ . ᾿] . " 

τίας μεϑαρμοσάμενος εἰς τὰς ἀνωτάτω χαὶ πρώτας εὐτυχίας ϑεὸς ἦν, 

2 δὲ ΟΝ), οὖν ᾿' {τῷ παρ᾽ ἐλπίδα σοι. ΛΝ ὁπ]. Ὁ γῆς ΒΕΜΑΘ Ἵ χατηφῆτε 
ὃ παρέχω μοπὶ πεπραγμένων γδηπρ. δεῖσθαι ἢ" ἴ συμβούλοις Μδιρ.: 

συμβόλοις ὁοήε. ᾿ ὃ ὦ Κὶ' ἢ ΑΘΕΘΉΠΡ, οἱ. ΟΥ̓ΒΕΝ 11 μὲ ΑΘΚΕΡ: 

μὲν τριρεὶ αὑτοῦ ἢ 1 ἐναργῆ} ἐν ἀρχὴ Η (Ππγη) λαβεῖν δύνασθε 

ἀγαῆβρ. ΔῸ ἀναλαβεῖν (ΟὙΒΕ ΚΙ, δύνασθε ἂν λαβεῖν ὑοηΐϊ. Μίδηρ. 11 ἐπιτέ- 

τραμμαι αἴγυπτον ἰγαῦβρ. ΑΙ, τε ΟΥ̓ πρώτην Κ᾿ οἵη. σορίογὶ 

15. τῷ οι. ΥἹ" 11 χαὶ ρμυκὶ Ἂς οἵη. Υ, χαὶ ὅσα ἵγαπκρ. ΑΘ χρεῖα "ΝΜ: 

χρήζει Οἴν), χρεία σοιοτὶ πάντων Υ "{ὶ, πᾶσι ΔῸΡΞ 18. ἀργύρου τε χαὶ 

χρυποῦ Δ Κ' 1} αι] χαὶ (1 19. 30 χανερματίζοντι Ὁ 290 τι] τῶι Εὶ 

91 τρυφὴν} τροφὴν οὐηὶ, Μδην. περιττεῦσαι Καὶ : ὁπ, δοίογὶ τῇ͵. τῶι Ἐὶ 

οὐ. ΟΛῸ 2 οὐγκα ἀβρυνήμενος (᾿, οὐχ ἀβρυνόμενος ΚΝ ΒΒΕΚΝ χαὶ σεμνὺυ- 

μό ϑνν οἵη. ΑΘ ἐξῆλθον (ἱ 9 ἵνα Ὁ ἀνϑῦρωπος ΑΘῈ 

ὦ, 231 ἔσεσθαι αἴτιος ἰγάπβρ. ΠΡ 34. δεισμώτῃ δεσπότη ΒῈΝ 20 συμφοράς 

τε καὶ (: οἷ, σορίογὶ 
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ᾧ πάντα δυνατά. ταῦτα ἐμοῦ διανοουμένου, μηχέτι εὐλαβῶς ἔχετε 940 
τὰς δυσφροσύνας ἐχποδὼν ποιησάμενοι χαὶ πρὸς ἱλαρὰν μεταβαλόντες 
εὐθυμίαν. εὖ δ᾽ ἂν ἔχοι χαὶ πρὸς τὸν πατέρα συντεῖναι χαὶ πρῶτον αὐτῷ 
τὰ περὶ τῆς ἐμῆς εὑρέσεως εὐαγγελίσασϑαι" φϑάνουσι γὰρ αἱ φῆμαι 
πανταχόσε.“ (41.) οἱ δὲ χατὰ διαδοχὴν τοὺς ἐπαίνους αὐτοῦ συνεί- 40 
ρόντες ἀπαύστως ἀχαλίνοις στόμασιν ἐξύμνουν ἄλλος ἄλλο τι διεξιών, 

ὧν 

ὃ μὲν τὸ ἀμνησίχαχον, ὃ δὲ τὸ φιλοίχειον, ὁ δὲ τὴν σύνεσιν, ἅπαντες 
δ᾽ αϑρόοι τὴν εὐσέβειαν ἐπὶ τὸν ϑεὸν ἀναφέροντος τὰ τέλη τῶν χατορ- 
ϑουμένων χαὶ μηχέτι ταῖς ἀβουλήτοις ἀρχαῖς χαὶ πρώταις ἐνστάσεσι 

1 τῶν μὴ χατὰ γνώμην δυσχεράναντος χαὶ τὴν ὑπερβάλλουσαν μετ᾽ αἰδοῦς 

χαρτερίαν- ὃς ἐν τοσαύταις 1εγονὼς ἀνωμαλίαις οὔτε δουλεύων βλάσ- 947 

φημοὸν οὐδὲν εἶπε χατὰ τῶν ἀδελφῶν ὡς πεπραχότων οὔτ᾽ εἰς εἰρχτὴν 

ἀπαγόμενος ὑπ᾽ ἀϑυμίας ἐξελάλησέ τι τῶν ἀπορρήτων οὔτε πολὺν 

Ρ.ΤΟΜ. χρόνον ἐχεῖ χαταμένων, οἷα Ϊ φιλεῖ, τοῖς δεσμώταις ἔϑους ὄντος τὰς 

ιὸ ἰδίας ἀτυχίας ἀναμετρεῖσϑαι, ἀπεγύμνωσεν" ἀλλ᾽ ὡς μηδὲν εἰδὼς τῶν 9415 

αὐτῷ συμβεβηκότων, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὅτε τὰ ὀνείρατα διέχρινεν ἢ τοῖς εὐνού- 

χοῖς ἢ τῷ βασιλεῖ, χαιρὸν ἔχων εἰς μήνυσιν ἐπιτήδειον, ἐφθϑέγξατό τι 

περὶ τῆς ἰδίας εὐγενείας, οὐδ᾽ ὅτε βασιλέως ὕπαρχος ἐχειροτονεῖτο 

χαὶ τῆς Αἰγύπτου πάσης τὴν ἐπιμέλειαν χαὶ προστασίαν παρελάμβανεν, 

0 ἵνα μὴ δόξῃ τις εἶναι τῶν ἠμελημένων χαὶ ἀφανῶν, ἀλλὰ τῷ ὄντι 

εὐπατρίδης, οὐ φύσει δοῦλος, ἀλλ᾽ ἐπιβουλὰς ὑφ᾽ ὧν ἥχιστ᾽ ἐχρῆν 

ἀνηχέστους ὑπομεμενηχὼς χαὶ συμφοράς. ἔτι δὲ πρὸς τούτοις ἐρρύη 349 

πολὺς ἔπαινος ἰσότητος αὐτοῦ χαὶ δεξιότητος" τὰς γὰρ τῶν ἄλλων ἀλα- 

ζονείας χαὶ ἀπαιδευσίας ἡγεμόνων εἰδότες ἐθαύμαζον τὸ ἀνεπίφαντον 

5 χαὶ ἀτραγῴδητον χαὶ ὡς εὐθὺς ἰδὼν χατὰ τὴν προτέραν ὁδὸν ἀπο- 

Ι ταῦτ᾽ μηχέτ᾽ ΔΕ ἔχητε Υ ὅ πανταχόσε] πανταχόϑεν χατὰ πολὺ ΗΡ(ν) 
χατὰ] μετὰ Μ θ. ἀπαύστως ΑΘΕΘΉΡ: ἀδιαστάτως ΟΥ̓ΒΕΚΎ; ἴοι. βογ θη άπ 

ἀπαύστως χαὶ ἀδιαστάτως 8 δὲ ΟΥ̓ τὸν οὐ, Ο ἀναφέροντος ΚΥ 
ΟΟΡΓ. ὃχ ἀναφέροντες ἢ: ἀναφέροντες οοἰοτὶ 8, 9 τῶν χατορθϑουμένων τὰ τέλη 

ἔγϑηβρ. ἡ 9 ἀρχαῖς οπι. ΒΡ 10 μὴ Κι: οπι. σοίοτὶ δυσχεράναντος ΥΒΕΝ, 

δυσχεραίναντος (510) Καὶ : δυσχεράναντας (ὐ, δυσχεράναντες ΟΡ, δυσχεραίνοντες ΛΘ 

11 ἀνομαλίαις ( 11. 12 οὐδὲν εἶπε βλάσφημον ἰταῦβρ. ΔΌ 12 οὔτε Ο 
13 ὑπὸ Ὁ ἐξελάλησέ τι οῃη. Ὁ ἀπορρήτων] ἀβουλήτων ΑὉ 15 ἀτυχίας] 
τύχας Δ0 ἀναμετρεῖσϑαι σοττ, ΟΧ ---εῖται Καὶ ἀπεγύμνου ΑὉ ἀλλ᾽ ὡς} 

ἄλλως ΑΟΘῊΉΗ!Ρ, ἄλλοις τε Ε, ἀλόγως Η3 μηδὲν εἰδὼς οα. ΛΟΕΘΗΡ 
10 ἀλλὰ ΒΕ οὐδὲ Υ συνέχρινεν Υ 11 ἐφθέγξατό τι ΟΚ : τι φυλάξασθαι 

Ἐ, τι φϑέγξασϑαι σοἰοτὶ 18 ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ΒΚΝ οὐδὲ Ο τοῦ βασιλέως 
20 εἶναι οὔ, 21] ἥχιστα Ὁ 22. ὑπομεμενηχὼς ἀνηχέστους ἰγᾶηβρ. ΛΌ 

29. αὐτῆς Εὶ 24. εἰδότες ἡγεμόνων ἔγᾶπδρ., ΒΕΚΝ ἀνέπαφον ΛΟΡΟΘῊΗΡ 

20 ὡς οι, Ὁ 

ΡΟΣ ορδγα το. 1Υ 5 
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χτεῖναι δυνάμενος ἢ τὸ γοῦν τελευταῖον λιμώττουσι τρυφὰς μὴ παρα- 

σχεῖν πρὸς τῷ μὴ τιμωρήσασϑαι χαὶ ὡς χάριτος ἀξίοις δωρεὰν ἔδωχε 

50 τἀπιτήδεια τὴν τιμὴν αὐτῶν ἀποδοϑῆναι χελεύσας. οὕτω μέντοι τὰ 

τῆς ἐπιβουλῆς χαὶ πράσεως εἰς ἅπαν ἠγνοήϑη χαὶ διέλαϑεν, ὥσϑ᾽ οἱ 

ἐν τέλει τῶν Αἰγυπτίων συνήδοντο, ὡς πρῶτον ἄρτι τῶν ἀδελφῶν τοῦ ὃ 

προεστῶτος ἡχόντων, χαὶ ἐπὶ ξενίαν ἐχάλουν χαὶ φϑάνοντες εὐηγγελίζοντο 

τῷ βασιλεῖ, καὶ πάντα διὰ πάντων ἔγεμε χαρᾶς οὐχ ἔλαττον ἢ εἴπερ 

85] εὐφόρησεν ἢ πεδιὰς χαὶ ὁ λιμὸς εἰς εὐθηνίαν μετέβαλε. (42.) γνοὺς 

δ᾽ ὁ βασιλεύς, ὅτι χαὶ πατήρ ἐστιν αὐτῷ χαὶ ἣ γενεὰ πολυανϑρωπός, 

προτρέπει μεταναστῆναι πανοιχὶ τὴν βαϑυγειοτάτην Αἰγύπτου μοῖραν 

ὁμηληγήσας δεδωρῆσθαι τοῖς ἀφιξομένοις. ἀπήνας οὖν χαὶ ἄρμα- 

μάξας χαὶ πλῆϑος ὑποζυγίων ἐπηχϑισμένων ταπιτήδεια δίδωσι τοῖς" 

ἀδελφοῖς χαὶ ϑεραπείαν ἱχανήν, ἵνα μετ᾽ ἀσφαλείας ἀγάγωσι τὸν 

5) πατέρα. παραγενομένων δὲ χαὶ τὰ περὶ τὸν ἀδελφὸν ἄπιστα χαὶ 

μείζονα ἐλπίδων διηγουμένων, οὐ πάνυ πρησεῖχε' χἂν γὰρ οἵ λέγοντες ιὉ 

ἀξιοπιστότατοι, ἀλλ ἦ 1: τοῦ πράγματος ὑπερβολὴ ῥᾳδίως συναινεῖν 

δδ8 οὐχ ἐπέτρεπεν. ἰδὼν δὲ ὁ πρεσβύτης τὰς ἐν τοιούτῳ χαιρῷ παρα- 

σχευὰς χαὶ χορηγίας τῶν ἀναγχαίων ἀφϑόνους τοῖς περὶ τούτου λεγομένοις 

τον 0 

εὐτυχήμασι συναδούσας ὕμνει τὸν ϑεόν, ὅτι τὸ δοχοῦν ἐχλελοιπέναι 

204 μέρος τῆς οἰχίας ἀπεπλήρωσεν. ἢ δὲ χαρὰ χαὶ φόβον εὐθὺς ἐγέννησε Ὁ 

τῇ ψυχῇ περὶ τῆς τῶν πατρίων ἐχδιαιτήσεως" ἤδει γὰρ χαὶ νεότητα 

εὐόλισθον φύσει χαὶ ξενιτείας τὴν εἰς τὸ ἁμαρτάνειν ἐχεχειρίαν χαὶ 

Ι μὴ οη. Ρ', 88, ΡΞ 2 τῷ] τὸ 6ΗΡ δωρεᾶς Ὁ ὦ τὰ ἐπιτήδεια ΟΥ̓ 

αὑτοῖς Ὁ παραδοῦναι ΥΒῈΜ 4 πράξεως ἃ εἰσάπαν ΑΚ 
ὥστ᾽ ἩΡ, ὡς δ᾽ Ε ὃ πρώτων Υ τῶν ὁπι. ΟΥ̓ΒΕΚΝ Ὁ εὐηγγελί- 
ζοντο] ἐδήλουν ΠΡ) ὃ. εὐφόρησεν ΟΥ̓ΒΚΜ ΠΕ: ηὐφόρησεν σοίοτὶ εὐϑηνίαν) 

εὐπορίαν Καὶ μετέβαλεν (ὦ 9 δὲ ΟΥ̓ ρΡΓ. καὶ οἴη. Καὶ ἡ οἵ. 

ΘσΒΕΚΜΑ γενεὰ} συγγένεια σὐπὶ. Μίδηρ, 10 μεταστῆναι ΟΥ̓ΠΡῚ 

πανοιχὶ (--οἩἰ ΟἽ μεταστῆναι ἔγᾶηβρ. ΟΥ̓ πανοιχεὶ (ΠΡ) 11 ἀπήνα:] 
ἀπήγαγον (γον ἴπ ταὰβ.) 11.132 ἁμάξας Μ, ἀμάξας Ρ 12 τὰ ἐπιτήδεια (ΟΥ̓ ΕΝ 

12 μετὰ ΟΥὟῪῊΡ 15 μείζω ΑὉ χὰν ὙΜΕΚΡΊΕΞ; χαὶ σοτῆ, οχ χἂν Β, χαὶ 

οοίοτὶ 16 ἥ γε ΟΝ, ἢ τε Τὰ, ἢ τε (δ68 τε 61.) δ: ἡ (θη. γε) ὁδίθτὶ 

συνιδεῖν Ὁ 10, 11 συναινεῖν οὐχ ἐπέτρεπεν ΟΥ̓ : οὐχ ἐπέτρεπε συναινεῖν σοίοτί 

11 ἐπέτρεψε ἃ δ᾽ ΑΔ τῷ τοιούτω 19. ὕμνει ΥΒΕΚΜ ὑμνεῖ σοίοτϊ 
ἐλλελοιπέναι ΟΥ̓ΒΕΚΝ 20 χαὶ οι. ΔΟΕῊΡ 21 ἐχδιαιτήσεως ΕΚ : ἐπιζη- 
τήσεως Α, ἐκχζητήσεως ὁοίοτί 2]. 22 χαὶ -- φύσει] τὸ τῆς νεωτάτης εὐόλισϑον 

φύσεως Οὐ; τὸ τῆς νεότητος εὐόλισϑον φύσει σΟΠΙΟΙΟ 20 ξεγιτείαν Υ3Κ3 τῆς ἡ 

ἐκεχειρίαν ΟΒΕΚΜΟ : ἐχκεχειρίαν οοίθτί 

θ. 7Ζίονι. Μασ. οὶ. 252,11 Πὰς ςς χαὶ ξένισις ἡ ξενοδοχία... χαὶ ξενία τὸ αὐτό, ὡς 

Φίλων ἐν τῷ περὶ Ἰωσήφ: τῶν εἰς τὴν ξενίαν ἡχόντων ἀδελφῶν. 
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"» μάλιστα τῆς ἐν Αἰγύπτῳ χώρας τυφλωττούσης περὶ τὸν ἀληϑῆ ϑεὸν 

Μ. ἕνεχα | τοῦ ενητὰ χαὶ ϑνητὰ ϑεοπλαστεῖν χαὶ προσέτι πλούτου χαὶ 

δήξης ἐπιθέσεις ὀλιγόφροσι διανοίαις ἐπιτίθενται χαὶ διότι ἀπολειφϑείς, 

μηδενὸς τῶν ἐχ τῆς πατρῴας οἰχίας συνεξεληλυϑότος σωφρονιστοῦ, 
δι μόνης ὧν χαὶ ἔρημος διδασχάλων ἀγαϑῶν ἕτοιμος ἔσται πρὸς τὴν τῶν 

τς ΕΣ ἘΣῚ 
.] ᾿ ᾿ " ν ἢ ρῚ ΄ »"»" » » ᾿ »᾿’ 
ὀϑνείων μεταβολήν. οὕτως οὖν διαχείμενον ἰδὼν ᾧ μόνῳ δυνατὸν ἀόρα- 

͵ ΄ “- ᾽ 

τὸν ψυχὴν ὁρᾶν ἔλεον λαμβάνει χαὶ χοιμωμένῳ νύχτωρ ἐπιφανείς φησι" 

»μηδὲν εὐλαβοῦ περὶ τῆς εἰς Αἴγυπτον ἀφίξεως" αὐτὸς ἠγεμονεύσω 

τῆς δὸοῦ παρέχων τὴν ἀποδημίαν ἀσφαλῇ χαὶ εὐάρεστον" ἀποδώσω 

10 μέντοι χαὶ τὸν τριπόϑητον υἱόν, ὃς ποτε τεθνάναι νομισϑεὶς ἐχ πολυετίας 
»} Γι ᾿ . ᾿ ΝΣ μὰς δ ὥ Υ , κ ν᾿ ΄ ἐξ οὐ ζῶν μόνον ἀλλὰ χαὶ χώρας τοσαύτης ἡγεμὼν ἀναφαίνεται,“ πλης- 

"ς" ᾿ - ΄ " δ" ρωϑεὶς ὃ εὐελπιστίας ἅμα τῇ ἔῳ γεγηθὼς ἐπέσπευδεν. ὁ. δ᾽ υἱὸς 350 
, 

ἀχούσας --- σχοποὶ γὰρ χαὶ φραστῆρες τῆς ὁδοῦ παντ᾽ ἐδήλουν --- οὐ 

μαχρὰν τῶν ὁρίων ἀπέχοντα διὰ ταχέων ἀπήντα τῷ πατρί’ χαὶ χατὰ 

ιὸ τὴν χαλουμένην ᾿Ηρώων πόλιν ἐντυχόντες ἐπιπίπτουσιν ἀλλήλοις τὰς 

χεφαλὰς ἐπὶ τῶν αὐχένων ἐρείσαντες χαὶ τὰς ἐσθῆτας δάχρυσι φύροντες 
πολυχρονίων ἀσπασμάτων ἀπλήστως ἐνεφοροῦντο χαὶ υὐλις παυσάμενοι 

συνέτεινον ἄχρι τῶν βασιλείων. ϑεχσάμενος δὲ ὃ βασιλεὺς χαὶ τὴν 3571 

ὄψιν χαταπλαγεὶς τῆς σεμνότητος ὡς οὐχ ὑπάρχου πατέρα ἀλλ᾽ ξαυτηῦ 

50 μετὰ πάσης αἰδοῦς χαὶ τιμῆς ἐδεξιοῦτο' χαὶ μετὰ τὰς ἐν ἔϑει χαὶ 

ἐξαιρέτους φιλοφροσύνας δίδωσιν αὐτῷ γῆς ἀποτομὴν ἀρετῶσαν χαὶ 

σφύδρα εὔχαρπον, τούς τε υἱοὺς αὐτοῦ πυνϑανόμενος εἶναι χτηνοτρόφους 

τὴν πολλὴν οὐσίαν ἔχοντας ἐν ϑρέμμασι χαϑίστησιν ἐπιμελητὰς τῶν 

1 τῆς] τοῖς Ρὶ τὴν Υ χώραν τυφλώττουσαν α΄ 2 γεννητὰ ΥΚΟΕ 

ὕνητὰά] τυφλὰ ΠΡ ρΡοβὲ προσέτι αὐά. ὅτι Υ "ΚΞ 8. ἐπιϑέσεις δ΄: ἐπίθεσις σοἰοτί 

ἐπιτίϑενται ΟΥ̓ΒΕΝ: ἐπιτίϑεῦται Κ,, ἐπιτίϑεται οσοἰοτί ἐπιτίϑενται 5οοἸυοηυτη ρα. 

4. συνεξεληλυϑότος βοτίρδὶ: ἐξεληλυϑότος Κ(ν), συνεξεληλυϑότων δ΄, οἷα. ΠΠ, ἐξεληλυϑότων 
σοίθτ ὅ χαὶ οἵῃ. ΑὉ)  ὀϑνίων μεταβολήν] ἀποδοχήν σοηΐ, 
Μίδηργ. μόνον Ὁ) δυνατῶ ΕΠ 1 ὁρᾶν ΚΙ; ἰδεῖν σοίοτὶ χοιμω- 

μένων ΘΕΡ 8 μηδὲν] μὴ 10 μέντοι] μέν σοι ΒΚ περιπόϑητον ΚΑ 

1.2 δὲ ΟΥ̓Ὰ ἐπέσπενδεν Μ, ἔσπευδεν ΛΟ δὲ ΟΥ 18 φρατῆρες 
14. ὁρίων ΟΚῪΞΠ5: ὁρίων σοτγ. εχ ὀρέων ᾿ἡ, ἱερέων Ε΄, ὀρέων σοίοτ! ἀπέχοντι ΝΗ: 

(ΤΌτη.) διαταχέως (ἱ ἁπήν (510) Ν 15 πόλιν ἡρώων ἰγᾶπδρ. Ε 16 τοὺς 

αὐχένας ΥΚΊ φύροντες ΟΥ̓ΒΕΚΜ: φύραντες δσοἰθτὶ 18 δ᾽ 19 οὐχ 
ὡς ἰγαηβρ. ΑΘ (ΜΠ 8η5..) 230 πάσης οπι, καὶ αἰδοῦς καὶ οη. ΑὉ τιμῆς χαὶ 

αἰδοῦς ἰγληβρ. Ε' ἐδεξιοῦτο ΥΚ: ἐδόξει τοῦτον ΟΒΕ, ἔδοξε τοῦτον Μ, ἐδεξιοῦτο 

τοῦτον οσρίοτϊ (ν) ἐν οἵα. ΒΕῈΝ 22 9᾽ΔᾺ 28 ἔχοντας οτ, ΑὉ 

ῦ --α’ αἴρῃ. 40,2 .---4 12----ἰἶ ὅρη. 40,28. 29 18---Τ10.2 ἀφη. 47.1--τῷὸ 
ὩΣ: 
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ἰδίων αἰπόλια χαὶ βουχόλια χαὶ ποίμνας χαὶ μυρίας ὅσας ἀγέλας ἐγχει- 

ρίσας αὐτοῖς. 

Ὁ Ὰ (43.) Ὁ δὲ νεανίας τοσαύτῃ πίστεως ἐχρήσατο ὑπερβολῇ, ὥστε 

τῶν χαιρῶν χαὶ τῶν πραγμάτων εἰς ἀργυρισμὸν παρεχόντων πλείστας 

ὅσας ἀφορμάς, δυνηθεὶς δι’ ὀλίγου πλουσιώτατας τῶν χατ᾽ αὐτὸν ὅ 

Ἱενέσϑαι, τὸν Ἰνήσιον ὡς ἀληϑῶς πρὸ τοῦ νόϑου πλοῦτον χαὶ τὸν 

βλέποντα πρὸ τοῦ τυφλοῦ ϑαυμάσας ἅπαντα τὸν ἄργυρον καὶ χρυσόν, 

ὅσον ἐχ τῆς τιμῆς ἤϑροισε τοῦ σίτου, ἐν τοῖς βασιλέως ἐθησαυρίζετο 

ταμιξίοις οὐδεμίαν δραχμὴν νοσφισάμενος, ἀλλὰ μόναις ἀρχεσϑεὶς ταῖς 

959 δωρεαῖς, αἷς ἀμειβόμενος ἐχεῖνος ἀντεχαρίζετος χαϑάπερ τε οἰχίαν μίαν 

Αἴγυπτον χαὶ σὺν αὐτῇ χώρας ἑτέρας χαὶ ἔϑνη πιεσϑέντα τῷ λιμῷ 

παντὸς λόγου χρεῖττον ἐπετρόπευσεν ὃ ἀνὴρ οὗτος χατὰ τὸ πρέπον 

0 -- 

διανέμων τὰς τροφὰς χαὶ ἀφορῶν οὐχ εἰς τὸ παρὸν μόνον λυσιτελὲς 

00 ἀλλὰ χαὶ τὴν πρὸς τὸ μέλλον ὠφέλειαν. ἡνίχα γοῦν ὃ ξβδομος ἐνιαυτὸς 

τῆς ἐνδείας ἐνέστη, μεταπεμψάμενος τοὺ; γεωργοὺς -- ἤδη γὰρ ] τῆς ν. 

εὐφορίας χαὶ εὐθηνίας ἐλπὶς ἣν --- ἐδίδου χριϑάς τε χαὶ πυροὺς εἰς σπέρ- 16 

ματα φροντίσας τοῦ μηδένα νοσφίσασϑαι χαταϑεῖναί τε εἰς τὰς ἀρούρας 

ἃ ἔλαβεν, ὀπτῆρας χαὶ ἐφόρους ἐπιλέξας ἀριστίνδην, οἱ τὴν σπορὰν 

παραφυλάξουσι. 

90} Μετὰ δὲ τὸν λιμὸν χρόνοις μαχροῖς ὕστερον τελευτήσαντος τοῦ 30 

πατρός, ὑπονοία πληχϑέντες οἱ ἀδελφοὶ χαὶ δείσαντες, μή τι χαλεπὸν 

πάϑωσι μνησιχαχία, προσελθόντες ἐδέοντο λιπαρῶς ἐπαγόμενοι Ἰυναῖχας 

02 χαὶ γενεάν. ὁ δ᾽ ἐπιδαχρύσας φησίν" ,.ὃ μὲν χαιρὸς ἱκανὸς ὑπόνοιαν 

1 ποίμνια ΚΑ 8 τοσαύτης ΟΒΕΚΜ 4. αἷι. τῶν οἷα. ΑΟΚ 4. 8. ὅσας 

πλείστας ἰγάηβρ. Μ ὃ ἀφορμὰς ὅσας ἰτᾶπερ. ΛΑ, ἀφορμὰς ὅσα Ὁ δυνηϑῆναι 
ΑΘΕΟΠΡ δι᾽] δ᾽ ΒΕΝ ὀλίγου} ὅλον ΑΕ πλουσιώτατον ΛΌ 

χατ᾽ αὑτῶν ἃ, χαϑ᾽ ἑαυτὸν Καὶ θ ἀληϑῆ α 8 βασιλιχοῖς 9. ταμείοις ΟΝῊΡ 
οὐδὲ μίαν ΒΕῈΜ 10 ἀντεχαρίζετο ΟΥ̓ΕΚΜ: ἀπεχαρίζετο σοττ. 6χ ἀντεχαρίζετο Β, 

ἀντεχαρίσατο οοίοτὶ τα οἰχίαν μίαν Καὶ : οἵα, σοίθτί 11 τῷ οἱ. (ὦ 
12 πρέπον] πριχὸν (ἴ. 6. πατριχὸν) ν᾽ ΘΟ], πνικὸν (ἴ. ὁ. πνευματιχὸν) Εὶ 18 τροφὰς) 

τιμὰς Ὁ μόνον ροβὶ ἀφορῶν ἔγδῆβρ. Μ 14 εἰς τὴν Υ γοῦν) οὖν Ν, 
γὰρ 1Ὁ ἐπέστη ΑΘ δηΐο τῆς διὰ, ταῖς Α 10 εὐφορίας καὶ ὁπι. 
ΒΕΚΜ εὐπορίας ΔΘ εὐθηνίας καὶ εὐφορίας (εὐπορίας) ἰγᾶπβρ. ΟΛ 
ἐλπὶς ἦν] ἐλπίσιν Ὁ), ἐλπίσιν ἐνησμένιζεν πυρροὺς ΜΝ 11 τεῦ δὲ οοῃηί. 

δδηρ. 158 ὅ ΑΥ̓3, ἃ οσοτν, οχ ἃς Εἂ ἃς σρίοτὶ ἔλαβον ΚΥ3 τε χαὶ Ε 

22 μνησικαχίᾳ Βογρ5ὶ : μνησιχακχίας οοἀά,; (ζἐχ) γ6] (ὑπὸ) μνησιχαχίας ὁοηϊ. Μδην. 
ἐπαγόμενοι ρυβὶ γενεάν (38) ἰγπΒρ. 5 γυναῖχας) γύναια ΟΥ 2 δὲ ΟΥ̓ 

ὅν, 1117.1 ὑπόνοιαν χατασχευάσαι ἱκανὸς ἰγᾶπερ. ΒΕΚΜΝ 

8 Ξ4η. ὅπ, 417,13 βαη. 20 Ξ4α4ᾳ. (θη. 50,1 54η. 
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χατασχευάσαι τοῖς ἀφόρητα ἐργασαμένοις χαὶ μὴ δι᾿ ἑτέρου μᾶλλον ἢ 

τοῦ συνειδότος ἐλεγχομένοις" ἢ γὰρ τελευτὴ τοῦ πατρὸς τὸν ἀρχαῖον 

φόβον, ὃν πρὸ τῶν χαταλλαγῶν εἴχετε, χεχαίνωχεν, ὡς τοῦ μὴ 

λυπῆσαι τὸν πατέρα χάριν τὴν ἀμνηστίαν ἐμοῦ παρασχόντος. ἐγὼ 308 

δ δὲ τὸν τρόπον οὐ χρόνοις μεταβάλλομαι οὐδ᾽ ὁμολογήσας ἔνσπονδος 

εἶναι δράσω ποτὲ τὰ ἄσπονδα" οὐ γὰρ ὑπερϑέσεις ἀμύνης ἐχαιροφυ- 

λάχουν, ἀλλὰ τὴν εἰς ἅπαν ἀπαλλαγὴν τῆς χολάσεως ἐχαριζόμην ἐπι- 

νέμων τὸ μέν τι τιμῇ τοῦ πατρός --- δεῖ γὰρ ἀψευδεῖν ---, τὸ δέ τι 

εὐνοίᾳ τῇ πρὸς ὑμᾶς ἀναγχαία. εἰ δὲ χαὶ πατρὸς ἕνεχα πάντ᾽ ἐποίουν 

ῖ1ὸ τὰ χρηστὰ χαὶ φιλάνϑρωπα, φυλάξω ταῦτα χαὶ πατρὸς τετελευτηχότος" 

τέϑνηχε δ᾽ οὐδεὶς παρ᾽ ἐμοὶ χριτῇ τῶν ἀγαϑῶν ἀνδρῶν, ἀλλὰ χαὶ 

ζήσεται τὸν ἀεὶ χρόνον ἀγήρως ἀθανάτῳ φύσει, ψυχῇ μηχέτι ταῖς 

σώματος ἀναγχαις ἐνδεδεμένῃ. τί δὲ δεῖ μόνου μεμνῆσθαι τοῦ γενητοῦ 90Ὁ 

ᾧ 

πατούς; ἔχομεν τὸν ἀγένητον, τὸν ἄφϑαρτον, τὸν ἀΐδιον, ὃς ἐφορᾷ 

16 πάντα χαὶ πάντων ἐπαχούει“ χαὶ τῶν ἣσυχαζόντων, τὸν ἀεὶ βλέποντα 

χαὶ τὰ ἐν μυχοῖς τῆς διανοίας, ὃν μάρτυρα χαλῶ τοῦ συνειδότος ἐπ᾽ 
ἀψευδέσι χαταλλαγαῖς. ἐγὼ γάρ, χαὶ μὴ ϑαυμάσητέ ἀου τὸν λόγον, 200 

τοῦ ϑεοῦ εἰμι (θη. ὃ0, 19) τοῦ τὰ πονηρὰ βουλεύματα ὑμῶν εἰς 

ἀγαϑῶν περιουσίαν μεϑαρμοσαμένου. τίνεσϑε οὖν ἄφοβοι καὶ πρὸς τὸ 

0 μέλλον χρησιμωτέρων μεϑέξοντες ἣ ζῶντος ἔτι τοῦ πατρὸς ἐχαρποῦσϑε. “ 

[ ροβί ἀφόρητα 8--4 [1{|| ὁγΔ8. Ὁ δι᾽ ἑτέρου ΟΥ̓Σ; δι᾿ ἑτέρων Καὶ, δι᾽ ἕτερον οοίοτὶ 
(δ᾽ Ἐ) 2 τοῦ συνειδότος ΟΥ̓Κ : χάριν δἀή, οδἰοτγὶ (ν) ὃ. χεχαίνωχεν δίαηρ.: 

χεχαίνιχεν ὮΜ, χεχαίνιχεν 6 χεχένωχεν οὐτῖ. Καὶ, χεχένωχεν σοίοτί ὡς τοῦ} ὥστ᾽ 

οὐ ὦ τοῦ οτἷῃ. μὴ οἵα. Τύτγῃ. 4 λυπῆσαι μου ΝΜ, λυπῇσαι μοῦ 

ϊ : 
(οοτγ. ὁχ μὲ τοὶ μι) Β, λυπῇσαιμι (510) Ἐ,, ἀρκήνω κ᾿ λυπήσαιμι ( χάριν τὸν 

πατέρα ἔγδη8ρ. Δθ ἐμοῦ} ὑμῖν ΒΕΜ ὅ οὐδὲ ὁ ἔνσπονδον 

0 ὑπερϑέσις (, ὑπερϑέσει ΥΒΕΝΜ, ὑποϑέσεις 0) 1 εἰσάπαν ΑΚ 8. ΡΓ, τὶ 6ΟΤτ. 

ἰη τῇ Ε, οὐχ. ΟΥ̓ΒΕΝ ὃ ΒΕΕΝ ἰ1. τι͵, τῇ γ΄. ο, ΒΕΚΝ 9. χαὶ οἴη. Εὶ 
πάντεσ (βοἃ εσ 6τ85.) Ὁ 10 φυλάσσω ΥΒΕΚΝ πατρὸς τετελευτηχότος Μδῃρ.: 

προστετελευτηκότος ΥἸΑΘΗ͂, τετελευτηκότος Ν3, πρὸς τετελευτηχότα οοίοτὶ 11 δὲ ὁ 
η 

12 φύσεως Καὶ ψυχῆς ΕΠ) 18 σωματιχαῖς Ὁ ἐνδεδεμένην Καὶ τί δὲ 

δεῖ κογ μ5: τί δὲ (οπη. δεῖ) ΟΥ̓ΘΘΉΗΡ, τί δᾶάϊ Α, τί δεῖ ΒΈΚΜΕ, ροβὲ μόνου αἀὰ. δεῖ ΑΟΡ3 
μέμνησθε ΟΥ̓ΕΠῊΡ Ἱενητοῦ ΟΒΕΕΟ: γεννητοῦ δοίοτί 14. ἔχομεν οἴῃ» 
ΟΥ̓ΒΕΝ ἀγένητον ΟΛΒΕΈΡ: ἀγέννητον εοἰοτὶ 10 τὰ] τοῖς (564, οἷς 6γ45.) 

ἣν] τοῦτον ΒῈΜ χαλῶ μάρτυρα ἰτᾶηβρ. Κα 11 ἐγὼ --εἰμι (18) ου. ΒῈΝ 

μοῦ ον. ΟΥ̓Κ 18. 81{. τοῦῦ ὃς ΒΕΚΙΝ ὑμῶν βουλεύματα ἰγάηβρ. ΑὉ 

ἡμῶν ἃ 19 μεϑηρμόσατο ΕΝ γοῦν 30 χρησιμώτερα Εὶ ἐχαρποῦσϑαι Μ 

14. 1 οι, ()ἀ. λ 109. μὶ 829 Ἤελίου, ὃς πάντ᾽ ἐφορᾷ καὶ πάντ᾽ ἐπακούει. 1], Γ 271. 
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207 (4..) τοιούτοις ϑαρσύνας τοὺς ἀδελφοὺς λόγοις, ἔργοις τὰς ὑποσχέσεις 

ἐβεβαίου μᾶλλον οὐδὲν παραλιπὼν τῶν εἰς ἐπιμέλειαν. μετὰ δὲ τὸν 

λιμόν, ἐπ᾽ εὐθηνία χαὶ εὐετηρίᾳ τῆς χώρας ἤδη γεγηϑότων τῶν οἰχητόρων, 

ἐτιμᾶτο πρὸς ἁπάντων ἀμοιβὰς ἀντεχτινόντων ὑπὲρ ὧν εὖ πεπόνϑεσαν ἐν 

205 χαιροῖς ἀβουλήτοις. ἢ δὲ φήμη ῥυεῖσα τὰς ἑξῆς πόλεις χατέπλησε τῆς ἐπὶ ὁ 

τῷὸς τῷ ἀνδρὶ εὐχλείας. ἔτη δὲ βιώσας δέχα πρὸς τοῖς ἑχατὸν ἐτελεύτησεν 

εὔγζηρως ἐπ᾽ ἄχρον ἐλϑὼν εὐμορφίας χαὶ φρονήσεως χαὶ λόγων δυνάμεως. 

209 μαρτυρεῖ δὲ τὸ μὲν χάλλος τοῦ σώματος ἔρως ὃς ἐξέμηνεν | ἐπ᾿ αὐτῷ ρ. ΤΌΝ. 
- ᾿. ὲ ’ ΡΞ Γι ᾿] Ἂν . Γ -- ᾿ , ΕῚ 

γυναῖχα, τὴν δὲ σύνεσιν ἢ ἐν ταῖς ἀμυϑήτοις τῶν χατὰ τὸν βίον ἀνω- 

μαλίαις ὁμαλότης εὐαρμοστίαν τοῖς ἀναρμόστοις χαὶ συμφωνίαν τοῖς ἐξ ΄ὸ 

αὑτῶν ἀσυμφώνοις ἐργασαμένη, τὴν δὲ τῶν λόγων δύναμιν ἥ τε τῶν μς ἱ Ι ἱ 

ὀνειράτων διάχρισις χαὶ ἢ ἐν ταῖς ὁμιλίαις εὐέπεια χαὶ ἢ παραχολου- 
᾿ -»ΟΞ 7} 4Ὡ  ν - ᾿ Ά, ΄ - ᾿ς ᾿ , 

ϑήσασα πειϑώ, δι᾿ ἣν οὐδεὶς τῶν ἀρχομένων ἀνάγχῃ μᾶλλον ἢ ἑκὼν ὑπή- 

ὅτ χουξς. τούτων δὲ τῶν ἐνιαυτῶν ἑπταχαίδεχα μὲν ἄχρι μειραχίου διέτριβεν 

ἐν τῇ πατρῴα οἰχία, τρισχαίδεχα δ᾽ ἐν ταῖς ἀβουλήτοις συντυχίαις, ἐπι- ὃ 
΄ ’ , , ᾿" [4 

βουλευόμενος, πιπρασχόμενος, δουλεύων, συχοφαντούμενος, ἐν δεσμωτηρίῳ 

χαταδούμενος, τοὺς δ᾽ ἄλλους ὀγδοήχοντα ἐν ἡγεμονία χαὶ εὐπραγία τῇ 
, - "ἢ }] ’ “,] ᾿ , ᾿ " "» [4 ᾿ 

πάσῃ, λιμοῦ χαὶ εὐθηνίας ἔφορος χαὶ βραβευτὴς ἄριστος, τὰ πρὸς ἑχάτερον 

χαιρὴν πρυτανξύειν ἱχανώτατος. 

1 τούτοις ΟΥ̓ΒΕΚΝ ϑρασύνας Εὶ λόγοις ὁπ. ΟΥ̓ΒΕΚΝ 4 ἀνεχτει- 
νόντων δ, ἀντεχτιννύντων ἀῸ πεπόνϑασιν ΥΛΟΚΞ ὅ ἐξ ἢ. Ε 0 τιῦδε 

οι. Ε δέχα βιώσας ἱγαῦβρ. Καὶ  χαὶ λόγων δυνάμεως ὑπ). 1α 

8 σώματος χάλλος (οἴη, τοῦ) ἰγᾶηβρ. ΔὉ) 9. γυναῖχας ΟΥ̓ΑΘ τῶν οἵη. 

9,. 10 ἀνομαλίαις ( 10. 11 ἐξ αὑτῶν οὐ. ΠΡ (ΤΌτη) 11 αὐτῶν οοὐα. 

Οἴδηρ) ἀφώνοις ΟΥἹ ΕΣ Κκ 12 ὁμιλίαις ὁμαλίαις (ὶ, 

ἀνωμαλίαις ΠΡ 19. δι᾽ ἣν ΑὉ: διὸ Μ, δι᾽ ὧν σοίοτὶ 14 μὲν οὔ, ( 
διέτρυνεν ΟΥ̓ΒΕΚΝ 1 δὲ ΟΥ̓ δυστυχίαις Καὶ 10 ἐν τῶ δεσμω- 

τηρίω Υ 11 δὲ ΟΛ ἡγεμονεία 1 18 λιμῶν ΟΥ̓ΒΕῈΝ εὐθηνίας] 

εὐϑηνοφορίας (ἃ, εὐθηνωρίας ΒῈΝ 19 ἱχανότατος Ὁ ἡ φίλωνος βίος σοφοῦ 

(51) ὅπέρ ἐστιν ἰωσήφ Ὁ 8ιῦδογ. Ο 



ΦΙΛΩΝΟΣ 

ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΜΩΟΥ̓ΣΒΩΣ ΛΟΓῸΣ ΠΡΩΤῸΣ 

ΠῚ ν. 80Μ. (1.) Μωυσέως τοῦ χατὰ μέν τινας νομοθέτου τῶν Ιουδαίων, χατὰ 1 

Ω ξ τινὰς ἑρμηνέως νόμων ἱερῶν, τὸν βίην ἀναγράψαι διενοήϑην, ἀνδρὸς 

ὃ τὰ πάντα μεγίστου χαὶ τελειοτάτου, χαὶ Ἰνώριμον τοῖς ἀξίοις ἡ ἀγνοεῖν 

αὐτὸν ἀποφῆναι. τῶν μὲν 1ὰρ νόμων τὸ χλέος, οὖς ἀπολέλοιπε, διὰ 2 

πάσης τῆς οἰχουμένης πεφοιτηχὸς ἄχρι χαὶ τῶν τῆς Ἰῆς τερμάτων ἔφϑαχεν, 

αὐτὸν δὲ ὅστις ἦν ἐπ᾽ ἀληϑείας ἴσασιν οὐ πολλοί, διὰ φϑόνον ἴσως χαὶ 

ἐν οὐχ ὀλίγοις τῶν διατεταγμένων ὑπὸ τῶν χατὰ πόλεις νομοϑετῶν 

1ὸ ἐναντίωσιν οὐχ ἐθελησάντων αὐτὸν μνήμης ἀξιῶσαι τῶν παρ᾽ “Ἑλλησι 

λογίων" ὧν οἱ πλείους τὰς δυνάμεις ἃς ἔσχον διὰ παιδείας ὕβρισαν ἔν 3 

ν». 81}Μ. τε ποιήμασι χαὶ τοῖς καταλογάδην | συγγράμμασι χωμῳδίας χαὶ συβαρι- 

τιχὰς ἀσελγείας συνθέντες, περιβόητον αἰσχύνην, οὃς ἔδει ταῖς φύσεσι 

χαταχρήσασϑαι πρὸς τὴν τῶν ἀγαϑῶν ἀνδρῶν τε χαὶ βίων ὑφήγησιν, 

1. 3 Φίλωνος περὶ τοῦ βίου μωυσέως λόγος α΄’ ΥΕ, φίλωνος περὶ τοῦ βίου μωσέως α' ΟΝ, 

περὶ βίου μωυσέως λόγος α' (ἱ, τοῦ αὑτοῦ περὶ τοῦ βίου μωυσέως λόγος α' Ρ,, φίλωνος 

περὶ τοῦ βίου μωσέως ΒΕΌ, φίλωνος ἰουδαίου περὶ τοῦ βίου μωσέως Ἀ, φίλωνος περὶ τοῦ 

βίου μωσέως λόγος πρῶτος: ϑεολόγου χαὶ προφήτου Η, περὶ βίου μωυσέως λόγος πρῶτος: 

ϑεολογίας χαὶ προφητείας ἴ,, φίλωνος ἰουδαίου περὶ βίου μωυσέως, ὅπερ ἐστὶ περὶ ϑεολογίας 
χαὶ προφητείας, λόγος α΄ Ε' (ΞΞ Ττγπ.), {{|. οαα. ζ 9. μωυσέως Κα; μωσέος (ἰ, 

μωσέως σοϊοτὶ 4. νόμων ἱερῶν ἑρμηνέως ἔτδηβρ. Υ0 ἀναγράψασθαι 2. 

διαγράψαι ΒΜ ὃ τὰ] τοῦ Λα ἀξίοις ἀξιοῦσι ὁσοηΐ, δδηρ. ὃ ἀπο- 

λέλειπαν (ἱ ἴ πεφοιτητιχὸς Καὶ 411, τῆς οὐ, ΟΕ ΘΗ] πέφθαχεν ΠΡ, 
ἔφϑασεν Κῶ 8 δ᾽ Δα ὥστις (1 8,9. χαὶ ἐν Κ' 2: ἢ τὴν ἐν ἩΡ(ν), 

οἴ. ὁθίοτὶ 9. ὀλίγοις] ὀλίγοι δὲ χαὶ διὰ τὴν Υ30ΚΞ3 χατὰ τὰς πόλεις ΠΡ), 

χατὰ πόλιν ΚΖ 10 χαὶ «ἀκ. ἀπίρ ἐναντίωσιν ΒΕΜΑ( 11 λογίων] λόγων ( 

παιδιὰς (ἃ 12, 18 συβαριτιχῆς ΔΟΗΡ 

4 (ἴδνι. Αἰεα. διγονι. 1 22 ρ. 411 Ρ. οὗτος ὁ Μωυσῆς ϑεολόγος καὶ προφήτης, ὡς δέ τινες, 

νόμων ἱερῶν ἑρμηνεὺς ἦν. 
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ἵνα μήτε τι χαλὸν ἥσυχία παραδοϑὲν ἀρχαῖον ἢ νέον ἀφανισϑῇ λάμψαι 

δυνάμενον μήτ᾽ αὖ τὰς ἀμείνους ὑποϑέσεις παρελθόντες τὰς ἀναξίους 

ἀχοῆς προχρῖναι δοχῶσι σπουδάζοντες τὰ χαχὰ χαλῶς ἀπαγγέλλειν εἰς 

4 ὀνειδῶν ἐπιφάνειαν. ἀλλ᾽ ἔγωγε τὴν τούτων βασχανίαν ὑπερβὰς τὰ περὶ 

τὸν ἄνδρα μηνύσω μαϑὼν αὐτὰ χἀχ βίβλων τῶν ἱερῶν, ἃς ϑαυμάσια 

μνημεῖα τῆς αὑτοῦ σοφίας ἀπολέλοιπε, χαὶ παρά τινων ἀπὸ τοῦ ἔϑνους 

πρεσβυτέρων" τὰ γὰρ λεγόμενα τοῖς ἀναγινωσχομένοις ἀεὶ συνύφαινον χαὶ 

διὰ τοῦτ᾽ ἔδοξα μᾶλλον ἑτέρων τὰ περὶ τὸν βίον ἀχριβῶσαι. 

δ (2.) "Ἄρξομαι δ᾽ ἀφ᾽ οὗπερ ἀναγχαῖον ἄρξασϑαι. Μωυσῆς γένος 

μέν ἐστι Χαλδαῖος, ἐγεννήϑη δ᾽ ἐν Αἰγύπτῳ χαὶ ἐτράφη, τῶν προγόνων 

αὐτοῦ διὰ πολυχρόνιον λιμόν, ὃς Βαβυλῶνα χαὶ τοὺς πλησιοχώρους 

ἐπίεζε, χατὰ ζήτησιν τροφῆς εἰς Αἴγυπτον πανοιχὶ μεταναστάντων, γῆν 

πεδιάδα χαὶ βαϑεῖαν χαὶ πρὸς πάντα γἸονιμωτάτην, ὧν ἣ ἀνθρωπίνη 

ὃ φύσις δεῖται, χαὶ μάλιστα τὸν τοῦ σίτου χαρπόν. ὁ γὰρ ταύτης ποταμὸς 

οι 

-- 0 

ϑέρους ἀχμαάζοντος, ἡνίχα τοὺς ἄλλους φασὶ μειοῦσϑαι χειμάρρους τε 

χαὶ αὐϑιγενεῖς, ἐπιβαίνων τε χαὶ ἀναχεόμενος πλημμυρεῖ χαὶ λιμνάζει 

τὰς ἀρούρας, αἵ ὑετοῦ μὴ δεόμεναι φορᾶς ἀφϑονίαν παντοίων ἀγαϑῶν 

-- ὃ 

1 τῇ τὸ Ὁ τῇ ἡσυχία Ὸ 2 δυνάμενον οἵη, ΠΙΡῚ, 58. Η3Ρ3 αὖ τὰς) 
αὐτὰς ΕΖ ἀναξίας ΟΥ̓ 8 δοχῶσι] διχαιῶσι οομ!. Μίδηρ, χαλῶν 
ἐπαγγέλλειν ΚΖ εἰς) ὡς ΒΕΜΑΘ ὃ χἀχ] καὶ Α(ἰ, ἐχ (οτ, χαὶ) ὁ 

βίβλον ἃ 6 αὑτοῦ ΒΕ: αὐτοῦ οοίοτὶ ἀπολέλειπε ἃ τινος ἃ 
ὕφαινον 

Ἴ ἀεὶ οχῃ. (ὦ συνεισέφαινον Καὶ 8 ἔδοξε (, ἔδειξα Η περὶ] πρὸς Ρ 

3. ἄρξασϑαι ἀναγχαῖον ἰγᾶπβρ. Α(ὐ μωυσῆς Μ: μωσῆς σοίοῦ γένος} γενό- 

μενος 10 ἐστιν ἑβραῖος ΑΟΠῊΡ(ν), γρ. χαὶ χαλδαῖος τσ, ἡ 11 βαβυ- 

λῶνος αὶ τοὺς] τὰς 1,γὰ. 12 ἐπίεζε ΚΊΖΗΡ:; ἐπίεσε οοἰοτὶ μετανι- 

στάντων [{, μεταστάντων ΒΜΚΑ Υἢν] εἰς γῆν Α(ἰ, εἰς τὴν ΟΕΥΟΚΡ, εἰς τὴν 
ὁοτΓ, ἴῃ γῆν Β 12. παιδιάδα (ὦ ὧν] ὅσων ΗΠ (ν) ἀνϑρωπεία Κ΄ 2 
14. τῶν... χαρπῶν 0 15 φασὶ τοὺς ἄλλους ἰγᾶηβρ, ΟΥ̓ΟΖ 10 ἐπιβαίνων 
τε χαὶ ἀναχεόμενος οὔ. ΒΕΜΛΘ γυμνάζει (ὦ 11 αἵ] αἱ δ᾽ ΗΡ(ν) 

ὑετοῦ ροϑί φορᾶς ἰγᾶηϑρ, ΥῸ φορὰν ἀφϑονίαν ΒΕΜ, φόρον ἄφϑονον Κῶ 

9. Οἴει. Αἰες. ϑίγοηι. 1 38 ρ.. 411 Ρ. Μωυσῆς ἄνωθεν τὸ γένος Χαλδαῖος ὧν ἐν Αἰγύπτῳ 
γεννᾶται, τῶν προγόνων αὐτοῦ διὰ πολυχρόνιον λιμὸν ἐκ Βαβυλῶνος εἰς Αἴγυπτον μετα. 
ναστάντων. ΜΒ ε.-Τιδείη, Οολς αὐ φαπί, 10... οὗτοι (Φίλων τε καὶ ᾿Ιώσηπος) γὰρ τὰς 

᾿Ιουδαίων ἱστοροῦντες πράξεις ἀπὸ μὲν τοῦ Χαλδαίων γένους γεγενῆσϑαί φασι" τῶν δὲ προ- 

γόνων αὐτοῦ διὰ λιμοῦ πρόφασιν ἀπὸ τῆς Φοινίχης ἐπὶ τὴν Αἴγυπτον μεταναστάντων, ἐχες 

τὸν ἄνδρα τετέχϑαι φασίν, ]1οαπη, 1υγὰ, εἶδ πιεηδ. 1 41 (ρ. 103,11 ΨΥΏΘΠΒΟΒ) . .. καὶ 

γὰρ ὃ Φίλων τὸν Μωυσέως βίον ἀναγράφιον Χαλδαῖον εἶναι αὐτὸν λέγει, γεγενῆσθαι δὲ 
ἐν Αἰγύπτῳ, ὡς τῶν προγόνων αὐτοῦ ἐχεῖσε κατελθόντων διὰ λιμὸν χατασχόντα Βαβυ- 

λῶνα καὶ τὰς πλησιοχώρηυς. 
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ἀνὰ πᾶν ἔτος γορηγοῦσιν, εἰ μή ποὺ μεσολαβήσειεν ὀργὴ ϑεοῦ δι᾿ ἐπι- 

πολάζουσαν ἀσέβειαν τῶν οἰκητόρων. πατρὸς δὲ χαὶ μητρὸς ἔλαχε τῶν 7 

χαϑ'᾽ ἑαυτοὺς ἀρίστων, οὗς φυλέτας ὄντας ἢ ὀὁμοφροσύνη μᾶλλον 

ὠχείωσεν ἢ τὸ γένος. ξεβδόμη γενεὰ (δ᾽) οὗτός ἐστιν ἀπὸ τοῦ πρώτου, 

ὃ ὃς ἐπηλύτης ὧν τοῦ σύμπαντος Ἰουδαίων ἔϑνους ἀρχηγέτης ἐγένετο. 

(3.) τροφῆς δ᾽ ἠξιώϑη βασιλιχῆς ἀπ᾿ αἰτίας τοιᾶσδε’ τῆς χώρας ὁ 8 
βασιλεύς, εἰς πολυανθρωπίαν ἐπιδιδόντος ἀεὶ τοῦ ἔϑνους, δείσας μὴ οἵ 

ἔποιχοι πλείους γενόμενοι δυνατωτέρα χειρὶ τοῖς αὐτόχϑοσι περὶ χράτους 

ἀρχῆς ἁμιλλῶνται, τὴν ἰσχὺν αὐτῶν ἀφαιρεῖν ἐπινοίαις ἀνοσιουργοῖς 

Ρ. 82 ΝΜ, ἐμηχανᾶτο [| χαὶ χελεύει τῶν γεννωμένων τὰ μὲν θήλεα τρέφειν --- ἐπεὶ 
" 

μ᾿ μι 1: γυνὴ διὰ φύσεως ἀσϑένειαν ὀχνηρὸν εἰς πόλεμον ---, τὰ δ᾽ ἄρρενα δια- 

φϑείρειν, ἵνα μὴ αὐξηϑῇ χατὰ πόλεις" εὐανδροῦσα γὰρ δύναμις δυσάλωτον 

χαὶ δυσχαϑαίρετον ἐπιτείχισμα. εννηϑεὶς οὖν ὁ παῖς εὐθὺ; ὄψιν 9 

ἐνέφαινεν ἀστειοτέραν ἢ χατ᾽ ἰδιώτην, ὡς χαὶ τῶν τοῦ τυράννου χηρυγ- 

1ὸ μάτων, ἐφ᾽ ὅσον οἷόν τε ἦν, τοὺς γονεῖς ἀλογῆσαι' τρεῖς γοῦν φασι 

μῆνας ἐφεξῆς οἴχοι γαλαχτοτροφηϑῆναι λανϑάνοντα τοὺς πολληύς. ἐπεὶ 10 
δ᾽, οἷα ἐν μοναρχίαις φιλεῖ, χαὶ τὰ ἐν μυχοῖς ἔνιοι διηρεύνων σπεύδοντες 
ἀεί τι χαινὸν ἄχουσμα προσφέρειν τῷ βασιλεῖ, φοβηϑέντες μὴ σωτηρίαν 

ἑνὲ μνώμενοι πλείους ὄντες αὐτοὶ σὺν ἐκείνῳ παραπόλωνται, δεδαχρυμένοι 

1 μή που ΟὈΚΑΘΗΡ: μήπω δοίοτὶ μεσολαβήση ἐν ὀργῇ 1, (Τα τη.) 2 ἔλαχε 
ἔτυχε ΚΖ 4 ἑβδόμοις 12! δ᾽ δάαϊαϊ ὃ ἐπηλυτὴς Ο 

γέτης , 
ἀρχηγενέτης Καὶ 8 ἔποιχοι ΚἸΔΗΡ; ἄποιχοι σοἰθεὶ τοῖς αὐτόχϑοσι δυνα- 
τωτέρα χειρὶ ἰγαηβρ. Κῷ 9. ὑφαιρεῖν Κα (ἰοτί. τοοῖο) 10 ροβῖ τῶν δεία, 

μὲν ΑΘ γενομένων 1, (ΤτΓη.) 12 εὐανδροῦσα γὰρ] ἐπεὶ εὐανδροῦσα 

ΗΡΚ(ν) 15 εὐθὺ; οα. ΒΕΜΛΟ 14. ἐνέφηνεν ΗΡ(ν) τοῦ τυράννου 

ΜΛΑΟΚ; τοῦ οὔ. σοίογὶ 15 ἀλγῆσαι "Ὁ χοῦν ΠΡῚ οὖν σοίοτὶ 

16 ἐφεξῆς ΠΡ Οἴδθω.: ἑξῆς οοίοτὶ λανθάνον Κ, λανθάνων Ζ 117 ἔνιοι διη- 

ρεύνων ΠΡ: ἕτεροι διερευνᾶν ἐδίοτὶ 18 χοινὸν ἴ, (Τ τη.) 19. πλείονες Πὃἁ᾿ 

παραπόλλωνται Ρ, παραπόλλυνται Η, προσαπόλωνται Α(ν), προσαπόλλωνται ( 

4 βαη. ρμογρὶξ {(ἰσπι. Αἰεα, ἰ. ἰ.. ἑβδόμῃ γενεᾷ γεννηϑεὶς χαὶ τραφεὶς βασιλιχῶς περιστάσει 

χέχρηται τοιαύτῃ εἰς πολυανϑρωπίαν ἐπιδεδωχότων ἐν Αἰγύπτῳ τῶν “Εβραίων, δείσας ὁ 
βασιλεὺς τῆς χώρας τὴν ἐκ τοῦ. πλήϑους ἐπιβουλὴν τῶν γεννωμένων ἐχ τῶν ΕἸ βραίων 

χελεύει τὰ μὲν ϑήλεα τρέφειν αὐτούς-- ἀσϑενὲς γὰρ εἰς πόλεμον γυνή ---, διαφθείρειν δὲ τὰ 

ἄρρενα, εὐαλχῆ νεότητα ὑφορώμενος. εὐπατρίδην δὲ τὸν παῖδα ὄντα τρεῖς ἐφεξῆς χρύπ- 

τοντες ἔτρεφον μῆνας οἱ γονεῖς, νιχώσης τῆς φυσιχῆς εὐνοίας τὴν τυραννιχὴν ὠμότητα" 

δείσαντες δὲ ὕστερον μὴ συναπόλωνται τιῷ παιδί, ἐκ βύβλου τῆς ἐπιχωρίου σχεῦός τι ποιη- 

σάμενοι τὸν παῖδα ἐνθέμενοι ἐχτιϑέασι παρὰ τὰς ὀχῆας τοῦ ποταμοῦ ἑλώδους ὄντος" ἐπε- 

τήρει δὲ τὸ ἀποβησόμενον ἄπωϑεν ἑστῶσα τοῦ παιδὸς ἡ ἀδελφή. 0 864. ἔχοι, ὁἀρ, 1, 2, 
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τὸν παῖδα ἐχτιϑέασι παρὰ τὰς ὄχϑας τοῦ ποταμηῦ χαὶ στένοντες ἀπήεσαν. 

οἰχτιζόμενοι μὲν αὑτοὺς τῆς ἀνάγχης αὐτόχειρας τε χαὶ τεχνοχτόνους 
", λ “ἈΝ Ἐ8 » ἘΞ ᾿ ΙΝ δὲ ) τὸ ἊΝ Ἢ -- } παν ὧς ᾿- Ἵ 

ἀποχαλοῦντες, οἰχτιζόμενηι δὲ χαὶ τὸν παῖδα τῆς παραλογωτάτης ἀπω- 

1 λείας. εἶθ᾽, ὡς εἰχὺς ἐν ἀλλοχότῳ πράγματι, χατηγόρουν αὑτῶν ὡς 

μείζονος αἰτίων συμφορᾶς" «τί τὰρ“ ἔφασχον ,εὐθὺς γεννώμενον οὐχ ὃ 

ἐξεϑύήχαμεν; τὸν μὴ φθάσαντα τροφῆς ἡμέρου μεταλαχεῖν οὐδ᾽ ἀνϑρωπον 

οἱ πολλοὶ νομίζουσιν᾽ ἡμεῖς δ᾽ οἱ περιττοὶ χαὶ τρεῖς μῆνας ὅλους 

ἀνεϑρέψαμεν. δαψιλεστέρας μὲν ἑαυτοῖς ἀνίας, τῷ δὲ τιμωρίας ἐχπορί- 

ζηντες, ἵν᾽ ἡδονῶν χαὶ ἀλγηδόνων ἐπὶ πλεῖστον ἀντιλαμβάνεσθαι δυνά- 

12 μενος ἐν αἰσϑήσει χαχῶν ἀργαλεωτέρων διχφθείρηται. ““ (4.) χαὶ οἱ μὲν τὸ 

ἀγνοίᾳ τοῦ μέλλοντος ἀπήεσαν οἰχτρῷ χατεσχημένοι πένϑει, ἀδελφὴ δὲ 
- ΄ ’ ν ᾽ ΄ "ἢ ΄ ΄ ᾿ - 

τοῦ ἐχτεϑέντος βρέφους ἔτι παοϑένος ὑπὸ φιλοιχείου πάϑους αἱχρὸν ἄποϑεν 

ἐχαραδόχει τὸ ἀποβησόμενον: ἃἅ μὴι δηχεῖ πάντα συμβῆναι χατὰ ϑεὸν 

13. προυηϑούμενην τοῦ παιδός. ϑυγάτηρ ἣν τῷ βασιλεῖ τῆς χώρας ἀγαπητὴ χαὶ 

μόνη" ταύτην φασὶ γημαμένην ἐχ πολλοῦ χρόνου μὴ χυΐδχειν τέχνων ὡς ιὉ 

εἰχὸς ἐπιϑυμοῦσαν χαὶ μάλιστα γενεᾶς ἄρρενος, ἢ τὸν εὐδαίμονα χλῆρον 

τῆς πατρῴας ἡγεμονίας διαδέξεται χινδυνξύοντα ἐρημία ϑυγατριδῶν ἀλλο- 

1 τριωϑῆναι. χατηφοῦσαν δὲ ἀεὶ χαὶ στένουσαν ὡς μάλιστα ἐχείνῃ τῇ 

Ι περὶ Η (Τυγῃ.) 2 αὐτοὺς ΟΟΜΚΊΖ 4 εἰχὸς ΘῊΡ: οἵ. δοϑίοτγὶ 
ἐν ἄλλω πράγματι ἀλλοχότω ΠΡ χατηγορούντων νῸ αὐτῶν ΟΝΚ 

ὅ ἔλεγον ἅ, ἔλεγον σοττ. ἱπ ἔφασχον Καὶ γεννώμενον ΥΟΚΖΑ(: γενόμενον ςοἰοτὶ 
Ὁ τὸν] τὰ Ν τὸν γὰρ μὴ Λα ἡμέρου] ἡμετέρας σοτγ, εχ ἡμετέρου ἅ 
ἢ ὅλους μῆνας ἴγαηϑρ. ΟΥ̓́Θ, ὅλους οἴῃ. ἡ 8 ἀνεϑρέψαμεν ΟΠΠΞ, ἀνεϑρέψομεν (810) 

ΗΠ: ἐθρέψαμεν σοίοτὶ ἑαυτοῖς ΚΖ: αὐτοῖς ΟΜ ΗΠ Ρ, αὑτοῖς οοίοτὶ 9. ἠδονῶν] 

εν 
ὀδυνῶν ὁοπὶ, Μδηρ, 11 χατισχημένοι ΝΌΜΑ, χατησχημένοι ἃ πάϑει Καὶ, 
πάϑει ΠΡ 12 ἔτι παρϑένος (1ΠΡ᾿ : οπι. σοίοῦὶ φιλοιχίου Ὁ, φιλονειχίου Μ 

ἀπῶϑεν Ο, ἄποϑεν (ο σοτι. ὃχ ὦ) 7, ἄπωϑεν (ὦ ἑοττ. ὁχ ο) Καὶ, ἄπωϑεν Εὶ 14. προ- 

μυϑούμενον (ἱ Ρυβὶ θυγάτηρ αὐά, δὲ ΚΖ, γὰρ ΟΕΝῸ 12 τοῦ χρόνον 

ΥῸΚ3 τέχνων ΤῊ (δια, : οἵη. σρίοτγὶ 11 ἡγεμονίας ΘΠ: εὐδαϊμμκονίας 

χαὶ ἡγεμονίας Α(Υ), χληρονομίας χαὶ ἡγεμονίας σοίθτὶ Ροδὲ χινδυνεύοντα αὐ, ἤδη 

γ:0 18 ἀεὶ Κα 2115: σα. Α, δὴ οοίονὶ ὡς οιη. ΟΥῸ 

14.544. ρμετρὶς εν, Αἰοαςς: ἐνταῦϑα ἡ ϑυγάτηρ τοῦ βασιλέως, συχνιῦ χρόνῳ μὴ χυΐσχουσα, 

τέχνων δὲ ἐπιϑυμοῦσα, ἐχείνης ἀφιχνεῖται τῆς ἡμέρας ἐπὶ τὸν ποταμὸν λουτροῖς χαὶ περιρ- 

ραντηρίοις χρησομένη" ἐπαχούσασα δὲ χ«λαυϑμυριζομένου τοῦ παιδὸς χελεύει προσενεχϑῆναι 

αὑτῇ χαὶ κατοιχτείρασα ἐζήτει τροφόν. ἐνταῦϑα προσδραμοῦσα ἡ ἀδελφὴ τοῦ παιδὸς ἔχειν 

ἔφασκεν ᾿ἱΕ βραίαν γυναῖχα μὴ πρὸ πολλοῦ τετοχυῖαν, ἣν παραστήσειν αὐτῇ τροφόν, εἰ 
βούλοιτο" τῆς δὲ συνϑεμένης καὶ δεηϑείσης παρήνεγχε τὴν μητέρα τὴν τοῦ παιδὸς τροφὸν 

ἐσομένην ὡς τινὰ ἄλλην οὖσαν ἐπὶ ῥητῷ μισϑῷ. εἶτα τίϑεται τῷ παιδίῳ ὄνομα ἡ βασιλὶς 

Μωυσῆν ἐτύμως διὰ τὸ ἐξ ὕδατος ἀνελέσϑαι αὐτό" τὸ γὰρ ὕδωρ μι" ὀνομάζουσιν Αἰγύπτιοι, 
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ἡμέρᾳ τῷ βάρει: τῶν φροντίδων ἀπαγορεῦσαι χαὶ δι᾿ ἔθους ἔχουσαν οἴχοι 

χαταμένειν χαὶ μηδὲ τὰς χλισιάδας ὑπερβαίνειν ἐξορμῆσαι ἀετὰ ϑερα- 
᾿"»" ᾿ ᾿ ᾿ Ν᾿ ΄ »’ "Ψ - " 

παινίδων ἐπὶ τὸν ποταμόν, ἔνϑα ὁ παῖς ἐξζέχειτο᾽ χάπειτα λουτροῖς χαὶ 

Ρ. 89 Μ, περιρραντηρίοις χρῆσϑαι μέλλουσαν ἐν τῷ δασυτάτῳ τῶν ἑλῶν | αὐτὸν 

ὅ ϑεάσασϑαι καὶ χελεῦσαι προσφέρειν. εἶτα ἀπὸ χεφαλῆς ἄχρι ποδῶν [ὃ 

χαταϑεωμένην τήν τε εὐμορφίαν χαὶ εὐεξίαν ἀποδέχεσθαι χαὶ δεδαχρυμένον 

ὁρῶσαν ἐλεεῖν, ἤδη τῆς ψυχῆς τετραμμένης αὐτῇ πρὸς μητρῷον πάθος 

ὡς ἐπὶ γνησίῳ παιδί γνοῦσαν δ᾽ ὅτι τῶν Ἑβραίων ἐστὶ χαταδεισάντων 

τοῦ βασιλέως τὸ πρόσταγμα βουλεύεσθαι περὶ τῆς τροφῆς αὐτοῦ" μὴ 

10 γὰρ ἀσφαλὲς εὐθὺς εἶναι νομίζειν εἰς τὰ βασίλεια ἄγειν. διαπορούσης δ᾽ 10 

ἔτι, τὴν ἀδελφὴν τοῦ παιδὸς χαϑάπερ ἀπὸ σχοπῆς τὸν ἐνδοιασμὸν στοχα- 

σαμένην πυνθάνεσθαι προσδραμοῦσαν, εἰ βουλήσεται γαλαχτοτροφηϑῆναι 
- " ᾿ -- ( "ν᾿ -« ν -- ᾿, - Ντ 

τοῦτον παρὰ γυναίῳ τῶν Ἑβραϊχῶν οὐ πρὸ πολλοῦ χυήσαντι" τῆς δὲ [7 

βούλεσθαι φαμένης, τὴν αὑτῆς χαὶ τοῦ βρέφους μητέρα παραγαγεῖν 
ξ' ὡς ἀλλοτρίαν, ἣν ἑτοιμότερον ἀσμένην ὑπισχνεῖσϑαι πρόφασιν ὡς ἐπὶ 

μισθῷ τροφεύσειν, ἐπινοίᾳ θεοῦ τοῦ τὰς πρώτας τροφὰς τῷ παιδὲ γνησίας 

εὐτρεπίζοντος" εἶτα δίδωσιν ὄνομα ϑευένη Μωυσῆν ἐτύμως διὰ τὸ 

ἐχ τοῦ ὕδατος αὐτὸν ἀνελέσθαι" τὸ γὰρ ὕδωρ μῶυ ὀνομάζουσιν 

Αἰγύπτιοι. 

20 (8.) Ἐπεὶ δ᾽ ἀϑρόας ἐπιδόσεις χαὶ παραυξήσεις λαμβάνων οὐ σὺν 18 

ὥ, 2. μετὰ τῶν ϑεραπαινίδων Ὁ 4 μέλλουσαν --- θεάσασθαι (Ὁ) οἡῃ. ΠΡ, δά. 

αν, Π5 αὐτὸ Κ2Η: ὃ εἶτ΄ ἡ ὃ τ αὶ, εὐμορφίαν καὶ εὐεξίαν 
0ΉΡ: εὐεξίαν χαὶ εὐμορφίαν οοίοτί ἀποδέξασθαι Κα ὃ. γνοῦσαν (ΠΡ: 

γνοῦσα οσίοτὶ 8. τὸ τοῦ βασιλέως πρόσταγμα δ᾽) βουλεύεται Κ 

10 εὐθὺς] αὑτῇ Κ΄, αὐτῇ ΟΚ3 11 σχοπιῆς Υ0Κ3, σχοπιᾶς (ἰ, σχοποῦ 12} τοῦ 
ἐνδοιασμοῦ οὐ, Νίδημρ,; 566 οἷ, 6, στ, 119,9 192. τοῦτον 80τγίρβὶ: τοῦτο ἐοπά, (ν) 

περὶ ὦ γυναίω τῶν ἑβραϊχῶν Ὁ: γυναίω ἐβραϊχῶ Καὶ! 25, γυναίων ἐβραϊχῶν 

Υ30 ΚΞ, γυναιχῶν ἐβραϊχῶν σοίοτί οὗ --χυήσαντι οἵα, ΕΑ κυήσαντι (ΠΠ}Π}}: 

χυησάση ΚΙ 2, χυησασῶν (᾿, χυησάντων οθίοτϊ 11. αὑτῆς ΕΥ̓ΘΟ ΤΕ: αὐτῆς σοίοτὶ 

προσαγαγεῖν Ὁ, παρὰ ἴῃ προσ ὁοττ, Καὶ 15 ἣν ΟΘΗΡΚΑ: τὴν δ᾽ Ὑ50, ὡς φοίοτ 

ἀσμένως Κ2Π}3 ὑπισχνεῖται Κα ἡ πρύόφατιν ὡς ΒΕΜΑ ; πρόφασιν (ὁπ). ὡς) 

ΟΥ̓ΟΚ", προφάσει τοῦ ΟΠΡΚῚ Ζ 1Ὁ τροφεῦσιν ΟἹΖ τοῦ Κ΄ 2115: χαὶ 

ΟΥ̓ΟΚΊΠΡ, οα. ΒΕΜΑΙΟ; ἴοτι, βου θη απ τοῦ χαὶ 11 ϑεμένην ΥᾺ 

μωσῆν οο66. ἑτοίμως 18 ἀνελέσϑαι} γενέσθαι ἡ μῶν ΟἼοΩ. 
ΑἸ.: μῶς οοάά, (ν) 

17 ]οξερὴ. Απι, 1ια, Π| 298... χαπ᾿ αὐτῶν τὴν ἐπίχλησιν ταύτην τῶν συμβεβηχότων 
ἔϑετο εἰς τὸν ποταμὸν ἐμπεσόντι“ τὸ γὰρ ὅδωρ μῶν Αἰγύπτιοι! χαλοῦσιν, σῆς (ἐσῆς Νί 656) 

δὲ τοὺς [ἐξ ὕδατος) σωϑέντας. οἴ, ε. Αρ. 1 980. Ἐδγοῆ. μῶν" τὸ ὕδωρ. δ}, μῶυ" 

τὸ ὕδωρ παρ᾽ Αἰγυπτίοις, ἐξ οὗ χαὶ Μωυσῆς. 
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λόγῳ τῷ χατὰ χρόνον ϑᾶττον δ᾽ ἀπότιτϑος γίνεται, παρῆν ἢ μήτηρ 

ἅμα χαὶ τροφὸς χομίζουσα τῇ δούσῃ μηχέτι γαλαχτοτροφίας δεόμενον, 

19 εὐγενῆ χαὶ ἀστεῖον ὀφϑῆναι. τελειότερον δὲ τῆς ἡλιχίας ἰδοῦσα χαὰχ 

τῆς ὄψεως ἔτι μᾶλλον ἢ πρότερον σπάσασα εὐνηίας υἱὸν ποιεῖται τὰ 

περὶ τὸν ὄγχον τῆς γαστρὸς τεχνάσασα πρότερον, ἵνα γνήσιος ἀλλὰ μὴ ὃ 

ὑποβολιμαῖος νομισϑῇ" πάντα δ᾽ ἐξευμαρίζει ϑεὸς ἃ ἄν ἐθελήσῃ χαὶ τὰ 

80 δυσχατόρθωτα. τροφῆς οὖν ἤδη βασιλιχῇς χαὶ ϑεραπείας ἀξιούμενος 
οὐχ οἷα χομιδῇ νήπιος ἥδετο τωϑασμοῖς χαὶ γέλωσι χαὶ παιδιαῖς, χαίτοι 

τῶν τὴν ἐπιμέλειαν αὐτοῦ παρειληφότων ἀνέσεις ἔχειν ἐπιτρεπόντων χαὶ 

μηδὲν ἐπιδειχνυμένων σχυϑρωπόν, ἀλλ᾽ αἰδῶ χαὶ σεμνότητα παραφαίνων 

ἀχούσμασι χαὶ ϑεάμασιν, ἃ τὴν ψυχὴν ἔμελλεν ὠφελήσειν, προσεῖχε. 

] διδάσχαλοι δ᾽ εὐθὺς ἀλλαχόϑεν ἄλλοι παρῆσαν, οἱ μὲν ἀπὸ τῶν πλησιο- 

χώρων χαὶ τῶν χατ᾿ Αἴγυπτον νομῶν αὐτοχέλευστοι, οἱ δ᾽ ἀπὸ τῆς 

0 

Ἑλλάδος ἐπὶ μεγάλαις δωρεαῖς μεταπεμφϑέντες. ὧν | ἐν οὐ μαχρῷ ρ.84Ν. 

χρόνῳ τὰς δυνάμεις ὑπερέβαλεν εὐμοιρίχ φύσεως φϑάνων τὰς ὑφηγήσεις, 15 

ὡς ἀνάμνησιν εἶναι δοχεῖν, οὐ μάϑησιν, ἔτι χαὶ προσεπινοῶν αὐτὸς τὰ 

82 δυσϑεώρητα. πολλὰ γὰρ αἱ μεγάλαι φύσεις χαινοτομοῦσι τῶν εἰς ἐπι- 

στήμην" χαὶ χαϑάπερ τὰ εὐεχτιχὰ τῶν σωμάτων χαὶ πᾶσι τοῖς μέρεσιν 

εὐχίνητα φροντίδων ἀπαλλάττει τοὺς ἀλείπτας οὐδὲν ἣ βραχέα παρέχοντας 

1 δὲ Κα13, δ᾽ οὐ. ΘΗἸΡ 8. εὐγενῇ] εὐμεγέϑη οοπὶ. Μδηρ. κἀκ] χαὶ ἃ 
4 ἔτι οἵα. 0, ροβὲ πρότερον ἰγᾶηβρ. ΒΕΜΑ(Υ αἱ νἱά.) σπάσασα εὐνοίας ΟἿἹΡ 

(Ὑ1τ υὐ νἱά.): ἁπάσης εὐνοίας Ὁ, ἁπάσαις εὐνοίαις ΒΗ͂ΜΑ, ἁπάσαις ἐννοίαις Κὰ, πάσης 

ἀξιώσασα εὐνοίας Υ30 θ᾽ εὐμαρίζει ΒΜΟΚΊΖ, ἐξευμαρίζει παρ. ΒΜ ἃ οἵα. ΗἸΡ 
ἐὰν ΥὉ, ἐὰν οχ ἂν ὁοττ. Καὶ ο΄ ϑελήση δ, ἐθελήσει Ζ, ἐϑελήσοι 8 χαὶ 

παιδιαῖς ΘῊΡ: οπι. οοἰογὶ 9 τὴν οῃ. ἀζ παρειληφότων) μεταλαχόντων ἃ 
10 ἐπιδειχνύμενον (ἱ παραφαῖνην Οἱ 11 προσῇχε (ὦ 18 τῶν οιῃ. 

ΒΕΜΑ νόμων ΟΥ̓ΟΚΊΤΖ, νομῶν οὐ. ΒΕΜΑΘ 1Ὁ ὑπερέβαλλεν Κα Ιβατῦ., 

παρέβαλεν ἃ 1Ϊ6 οὐ] ἣ ΒΕΜΑΚ. μάϑησιν ὁχ μαϑήμασιν οοτγ. Καὶ 

ἔτι ΟΗΡ αγν.:; ἀλλὰ σοιοτὶ αὐτοῖς Κ΄ 11 χενοτομοῦσι 17. 18 τῶν 

εἰς ἐπιστήμην ΟΘΠΡ Βαγθ.: οἵῃ, σοίοτὶ 

ὃ 0 (0]. 196. ΠῈ 00]. 130. τοῦ αὐτοῦ ἐχ τοῦ περὶ Μωυσέως βίου: πάντα ἐξευμαρίζει 

ϑεὸς ἃ ἂν. ἐδελήσῃ (ϑελήση ΠΕ) χαὶ τὰ δυυχατόρϑωτα. 1--,7.}1 Οδίθμα Βάγθεγ. 

ΙΥ͂ δ0 [ο]. 104. τοῦ αὐτοῦ ἐκ πρώτου λόγου τοῦ περὶ μωσέως βίου; φιλοσοφίας μὲν οὖν 

οὕτω χαταχώχιμος γέγονε" τροφῆς γὰρ ἤδη -- συνηχοῦντες, ἴ 3ηη. “νιὗτοε. 

Πεχαπι. 19,06 Μογβοβ υατίψαο 1116 ὁγαά τ ἴῃς οὐπηὶ βαρ θηιία Λοργρίϊογαι), ἀυοια ἐδ 

Πυταΐπο. σοἸ]ϑοΐαπι Πα Ῥηατδο αἱ Αἰΐαπι αἰ οχὶξ οἱ β. Ὀ516 115. τα σα} 008. ἔα ας ον Ὀ05 

βδϑου ατῖβ ργυδοηεῖαο αἰδοῖ} 5. Ἰη!ογγαγὶ δίημθ ἐπβίγαὶ ἀοϑ᾽ δγαν , 11 Οἴενι. 

Αἰεα. ϑίγονι, 11:19. ».. 452 Ῥὰ νος αἱ γὰρ μεγάλαι φύσεις καὶ γυμναὶ παϑῶν εὐστοχοῦσί 

πως περὶ τὴν ἀλήϑειαν, ἧ φησιν ὁ Πυϑαγόρειος Φίλων τὰ Μωυσέως ἐξηγούμενος. 
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τῶν εἰς ἐπιμέλειαν, ὥσπερ χαὶ γεωργοὺς τὰ εὔβλαστα χαὶ εὐγενῆ δένδρα 

βελτιούμενα δι᾿ ξαυτῶν, τὸν αὐτὸν τρόπον εὐφυὴς ψυχὴ προαπαντῶσα 

τοῖς λεγομένοις ὑφ᾽ αὑτῆς μᾶλλον ἣ τῶν διδασχόντων ὠφελεῖται χαὶ 

λαβομένη τινὸς ἐπιστημονιχῆς ἀρχῆς χατὰ τὴν παροιμίαν ἵππος εἰς 

ὃ πεδίον“ ὁρμᾷ. ἀριϑμοὺς μὲν οὖν χαὶ γεωμετρίαν τήν τε ῥυϑμιχὴν χαὶ 28 

ἁρμονιχὴν χαὶ μετριχὴν θεωρίαν χαὶ μουσιχὴν τὴν σύμπασαν διά τε 

χρήσεως ὀργάνων χαὶ λόγων τῶν ἐν ταῖς τέχναις χαὶ διεξόδοις τοπιχω- 

τέραις Αἰγυπτίων οἵ λόγιοι παρεδίδοσαν χαὶ προσέτι τὴν διὰ συμβόλων 

φιλοσοφίαν, ἣν ἐν τοῖς λεγομένοις ἱεροῖς ράμμασιν ἐπιδείχνυνται 

10 χαὶ διὰ τῆς τῶν ζῴων ἀποδηχῆς, ἃ χαὶ ϑεῶν τιμαῖς γεραίρουσι" 

τὴν δ᾽ ἄλλην ἐγχύχλιον παιδείαν “Ἕλληνες ἐδίδασχηον, οἱ δ᾽ ἐχ τῶν 

πλησιοχώρων τά τε ᾿Ασσύρια Ἰράμματα χαὶ τὴν τῶν οὐρανίων 

Χαλδαϊχην ἐπιστήμην. ταύτην χαὶ παρ᾽ Αἰγυπτίων ἀνελάμβανε μαϑη- 24 

ματιχὴν ἐν τοῖς μάλιστα ἐπιτηδευόντων’ χαὶ τὰ παρ᾽ ἀμφοτέροις ἀχρι- 

1 βῶς ἐν οἷς τε συμφωνοῦσι χαὶ διαφέρονται χαταμαϑών, ἀφιληνείχως τὰς 

ἔριδας ὑπερβάς, τὴν ἀλήθειαν ἐζήτει, μηδὲν. ψεῦδος τῆς διανοίας αὐτοῦ 

παραδέχεσθαι δυναμένης, ὡς ἔθος τοῖς αἱρεσιομάχοις, οἷ τοῖς προτεϑεῖσι 

δόγμασιν ὁποῖα ἄν τύχῃ βοηϑοῦσιν οὐχ ἐξετάζοντες, εἰ δόχιμα, τὸ δ᾽ 

αὐτὸ ὃρῶντες τοῖς ἐπὶ μισϑῷ συναγορεύουσι χαὶ μηδὲν τοῦ διχαίου 

30 πεφροντιχόσιν. (0,) ἤδη δὲ τοὺς ὅρους τῆς παιδιχῆς ἡλιχίας ὑπερβαίνων δὃ 

Ι χαὶ μι. οἵη. ΒΕΜᾺ εὔπλαστα ΠΡ εὐγενῆ ΠΡΟ: τὰ εὐγενῆ δοίοτί 

2 δι᾽ αὐτῶν προαπαντῶσα (ΠΡ Βλτ.: προσυπαντῶσα ΥΟΚΞ, προὐπαντῶσα 
σοίοτὶ ὅ οὖν οἴῃ. ΒδΓΡ, τήν τε ΟΗΡΚΙΖ βατθ.: χαὶ τήν τε οοίοτὶ 

ἢ μεριχὴν Δ, ἰατριχὴν ΟἸεια. ΑἸ., μετριχὴν οἵα, χαὶ μουσιχὴν χαὶ ϑεωρίαν ἢ 

Ἴ. 8 τροπιχωτέραις Βαγθ., τροπηχοτέραις (ἢ 8. αἰγύπτιοι Βατν, λόγοι ΜΩΠΡ 

παρέδοσαν ΠΡ(ν) 9. φιλοσοφίαν] σοφίαν ΜΚ 2, περιουσίαν ΥΟΚ3 ἐπιδείχ- 
νυται 10. ρυ. καὶ] χαὶ τὸν (τὴν 3) σοηϊ. Μδηρ, αἰϊ. χαὶ ΟΡ βαν}.: 

οι. σοίοτὶ 11 ἐδιδάσκαλον (8) Μ οἷ ὁ Ὁ 12 τ Κὰ 

19. ἐλάμβανε Α(ν), παρελάμβανε 1ὃ διαφερόντως Ζ 15. 10 τὰς ἔριδας 
οι, ἢ 10 ἐπεζήτει ΒΕΜΑ ΚΑ) 11 αἱρεσιάρχαις ΘΠ 1θατῦ. 

προστεϑεῖσι 7 18 τύχη Λα Βατγθ.: τύχοι ἐοίοτί 18. 13 ταυτὸ (οι. δ᾽) 
20 δὲ χαὶ (ὦ παιδιχῇς) βρεφιχῆς Δ() 

ὃ 80η4. (ἴεπι, Αἰεα. ϑίγονι. 1 3952. μ. 412 Ῥοςςς ἐν δὲ ἡλικίᾳ γενόμενος ἀριϑμητιχήν τε καὶ 
γεωμετρίαν, ῥυϑμιχήν τε χαὶ ἁρμόνιχήν, ἔτι τε ἰατριχὴν ἅμα χαὶ μουσιχὴν παρὰ τοῖς δια- 

πρέπουσιν Αἰγυπτίων ἐδιδάσκετο, καὶ προσέτι τὴν διὰ συμβόλων φιλοσοφίαν, ἣν ἐν τοῖς 

ἱερογλυφιχοῖς γράμμασιν ἐπιδείχνυζν)ται, τὴν δὲ ἄλλην ἐγκύχλιον παιδείαν “Ἑλληνες ἐδίδασκον 
ἐν Αἰγύπτῳ ὡς ἂν βασιλιχὸν παιδίον, ἡ φησι Φέλων ἐν τῷ Μωυσέως βίῳ. προσεμάν- 
ϑανε δὲ τὰ Αἰγυπτίων ([ες. ᾿Λσσυρίων) γράμματα χαὶ τὴν τῶν οὐρανίων ἐπιστήμην παρά 
τε Χαλδαίυνν παρά τε Αἰγυπτίων. 
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ἐπέτεινε τὴν φρόνησιν, οὐχ ὡς ἔνιοι τὰς μειραχιώδεις ἐπιϑυμίας ἀχα- 

λινώτους ἐῶν χαίτοι μυρία ἐχούσας ὑπεχχαύματα διὰ παρασχευὰς 

ἀφθόνους, ἃς αἵ βασιλεῖαι χορηγοῦσιν, ἀλλὰ σωφροσύνῃ καὶ χαρτερία 

ὥσπερ τισὶν ἡνίαις ἐνδησάμενως αὐτὰς τὴν εἰς τὸ πρόσω φορὰν ἀνεχαίτιζε 

80 βία. χαὶ τῶν ἄλλων μέντοι παϑῶν ἕχαστον ἐξ ξαυτηῦ μεμηνὸς χαὶ ὃ 

λελυττηχὸς φύσει τιϑασεύων χἀξημερῶν ἐπράυνεν" εἰ δέ που διαχινηϑείη 

μόνον ἡσυχῇ καὶ πτερύξαιτο, χολάσεις ἐμβριϑεστέρας παρείχετο ἢ διὰ 

λύγων [ ἐπιπλήξεις᾽ χαὶ συνόλως τὰς πρώτας τῆς ψυχῆς ἐπιβολάς τε χαὶ μ. 85 Μ. 

δρμὰς ὡς ἀφηνιαστὴν ἵππον ἐπετήρει δεδιώς, μὴ προεχδραμοῦσαι τοῦ 

ἡνιοχεῖν ὀφείλοντος λογισμοῦ πάντα διὰ πάντων συγχέωσιν- αὗται γάρ τὸ 

εἰσιν αἱ ἀγαϑῶν αἴτιαι χαὶ χαχῶν, ἀγαϑῶν μέν, ὅταν ἥγεμόνι λόγῳ 

31 πειϑαρχῶσι, τῶν δ᾽ ἐναντίων, ὅταν εἰς ἀναρχίαν ἐχδιαιτῶνται. χατὰ τὸ 

εἰχὸς οὖν οἵ τε συνδιατρίβοντες χαὶ οἵ ἄλλοι πάντες ἐτεϑήπεσαν, ὡς 

ἐπὶ χαινῷ ϑεάματι χαταπληττόμενοι καὶ τίς ἄρα ὃ ἐνοιχῶν αὐτοῦ τῷ 

--- ὼᾧ σώματι χαὶ ἀγαλματοφορούμενος νοῦς ἐστι, πότερον ἀνθρώπειος ἢ ϑεῖος 

ἢ μιχτὸς ἐξ ἀμφοῖν, διερευνώμενοι, τῷ μηδὲν ἔχειν τοῖς πολλοῖς 

τς ὩΣ ἥμοιον, ἀλλ᾽ ὑπερχύπτειν καὶ πρὸς τὸ μεγαλειότερον ἐξῆρϑαι. γαστρί 

τε γὰρ ἔξω τῶν ἀναγχαίων δασμῶν, οὖς ἢ φύσις ἔταξεν, οὐδὲν πλέον 
ἐχορήγει; τῶν τε ὑπογαστρίων ἡδονῶν εἰ μὴ μέχρι σπορᾶς παίδων 

39. γνησίων οὐδὲ ἐμέμνητο. γενόμενός τε διαφερόντως ἀσχητὴς ὀλιγοδεξίας 90 

χαὶ τὸν ἁβροδίχιτηον βίων ὡς οὐδεὶς ἕτερος χλευάσας --- ψυχῇ γὰρ 

ἐπόϑει μόνῃ ζῆν, οὐ σώματι --- τὰ φιλοσοφίας δόγματα διὰ τῶν χαϑ᾽ 

ἔχάστην ἡμέραν ἔργων ἐπεῦδείχνυτηο, λέγων μὲν οἷα ἐφρόνει, πράττων 

δὲ ἀχόληυϑα τοῖς λεγομένοις εἰς ἁρμονίαν λόγου χαὶ βίου, ἵν᾿ οἷος ὃ 

λόγος τοιοῦτος ὁ βίος χαὶ οἷος ὁ βίος τοιοῦτος ὃ λόγος ἐξετάζωνται 90 

1 ροβί ἐπέτεινε αὐὰ. χαὶ ΟΘἿΡ 2 ἐχούσης ἃ (Τυτγῃ.) 4( ἐνδυσάμενος 

Βατν. αὐταῖς ἅ ὃ μέν τι (ἰ μεμηνὼς (ἢ 6. τιϑασεύων (Ὁ: 
τιϑασσεύων οσρίοτὶ καὶ ἐξημερῶν ΟΡΚΖ Βενῦ. δέ {τὸ Θσοηὶ, Μαηρ. 

διακινηθη ΠῚΡ 1 ἐκβριϑεστέρας (ὦ 1. ὃ ἣ ... ἐπιπλήξεις ΘῊΡ Βαγῦ.: 
ἡ -. ἐπίπληξις σοίοτὶ 8 τῆς Ψυχῆς οἴη. Κα ἐπιβουλὰς Ρ 9. προ- 

εαδραμοῦσι ἢ 10 συγχύτωσιν ΒΕΜΑ 11 αἴτιαι ΜΈ ΊΖΗΡ : αἰτίαι ςοῖοτὶ 
14. ἄρα] ἂν Ρ 15 ἀνθρώπιο:; ΟΜ (ἀνθρώπινος ΒΔν}».) 11 ἐξῆρϑαι ΑΟΠΡΚΙΖ 

βάτοι: ἐξῆλθε ΕΜ, ἐξελθεῖν ΟΥ̓ΟΚ’ 18 πλέον (ΠΡ 1βαγ}ν.: ὁπ). ὁριθτὶ 
19, 20 γνησίων σπορᾶς παίδων ἴγαπδν. ΟΥ̓Ὸ Βατγὺ, 20 γνησίων οἴ. 
οὐδ᾽ ΔΑ, οὐδὲν ΠΡΚΖ τε] δὲ ΕΜΑ ὀλιγοδείας ΟΛΉΡ, ὀλιγοδείας ΜῸ 

21 βίδτον κ οὐδεὶς οὐδ᾽ εἴ τις Βατῦ. 22 ἐπεπόϑει ΠΠΡ Βατῦ. 

μόνον ζὴν ΒΕΜ, ζῆν μόνον ἡ 33. ἔργων ἡμέραν ἰγᾶῃδρ. ΒΕΜΑΥΟ ἔργον Ζ 

ἐπεδείκνυτο ἔργων ἰταρδρ. 21 βίου χαὶ λόγου ἰγαηβρ. ἃ 25 βίος οἱ λόγος 

ἔμ λόγος οἱ βίος ἰγταηβρ. ΚΖ ἐξετάζωνται ΑἸΤῪ ἪὋ Ιθατγῦ.: ἐξετάζων τὲ σοίοτὶ 
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χαϑάπερ ἐν ὀργάνῳ μουσιχῷ συνηχοῦντες. οἵ μὲν οὖν πολλοί, χἂν 30 

αὐτὸ μόνον αὖρα βραχεῖα τινος εὐτυχίας προσπέσῃ, φυσῶσι καὶ πνέουσι 

μξγάλα χαὶ χαταλαζονευόμενοι τῶν ἀφανεστέρων χαϑάρματα χαὶ παρεν- 

οχλήματα χαὶ γῆς ἄχϑη χαὶ ὅσα τοιαῦτα ἀποχαλοῦσιν, ὥσπερ τὸ ἀχλινὲς 

ὃ τῆς εὐπραγίας ἐν βεβαίῳ παρ᾽ ξαυτοῖς εὖ μᾶλα σφραγισάμενοι μηδὲ 

μέχρι τῆς ὑστεραίας ἴσως διαμενοῦντες ἐν δυοίῳ. τύχης γἸὰρ ἀσταῦ- 3] 

μητότερον οὐδὲν ἄνω χαὶ χάτω τὰ ἀνθρώπεια πεττευηύσης, ἣ μιᾷ πολ- 

λάχις ἡμέρα τὸν μὲν ὑψηλὸν χαϑαιρεῖ, τὸν δὲ ταπεινὸν μετέωρον 

ἐξαίρει" χαὶ ταῦτα ὁρῶντες ἀεὶ γινόμενα χαὶ σαφῶς εἰδότες ὅμως ύπερ- 

10 ὁπται μὲν οἰχείων χαὶ φίλων εἰσί, νόμους δὲ παραβαίνουσι, χαϑ᾽ ος 

ἐγενήϑησαν χαὶ ἐτράφησαν, ἔθη δὲ πάτρια, οἷς μέμψις οὐδεμία πρόσεστι 

διχαία. χινοῦσιν ἐχδεδιῃτημένηι χαὶ διὰ τὴν τῶν παρόντων ἀποδοχὴν 

οὐδενὸς ἔτι τῶν ἀρχαίων μνήμην λαμβάνουσιν. (1.) ὃ δὲ ἐπ᾽ αὐτὸν 33 

φϑάσας τὸν ὅρον τῆς ἀνθρωπίνης εὐτυχίας χαὶ ϑυγατριδοῦς μὲν τοῦ 

15 τοσούτου βασιλέως νομισϑείς, τῆς δὲ παππῴας ἀρχῆς ὅσον οὐδέπω 

ρ. 86Ν. γεγονὼς ἐλπίσι [ ταῖς ἁπάντων διάδοχος χαὶ τί γὰρ ἀλλ᾽ ἢ ὃ νέος 

βασιλεὺς προσαγορευόμενος, τὴν συγγενιχὴν χαὶ προγονιχὴν ἐζήλωσε 

παιδείαν, τὰ μὲν τῶν εἰσποιησαμένων ἀγαθά, χαὶ εἰ λαμπρότερα 

χαιροῖς, νόϑα εἶναι ὑπολαβών, τὰ δὲ τῶν φύσει γονέων, εἰ χαὶ πρὸς 

20 ὀλίγον ἀφανέστερα, οἰχεῖα γοῦν χαὶ γνήσια" χαϑάπερ τε χριτὴς ἀδέχαστος 33 

τῶν γεννησάντων χαὶ τῶν εἰσποιησαμένων τοὺς μὲν εὐνοία χαὶ τῷ 

φιλεῖν ἐχϑύμως τοὺς δ᾽ εὐχαριστίαις ἀνθ᾽ ὧν εὖ ἔπαϑεν ἠμείβετο χαὶ ΝῚ 

" 

μέχρι παντὸς ἠμείψατ᾽ ἄν, εἰ μὴ κατεῖδεν ἐν τῇ χώρᾳ μέγα χαινουρ- 

Ἰηϑὲν ὑπὸ τοῦ βασιλέως ἀσέβημα. ξένοι γὰρ ἦσαν, ὡς ἔφην πρότερον, 34 1ησον ὑπ ἔρημα. τὰρ σαν, ὡς ΕΦῊν πρότερον, 
35 οἱ Ἰουδαῖοι, τῶν τοῦ ἔθνους ἀρχηγετῶν διὰ λιμὸν ἀπορία τροφῆς ἐχ 

1 συνηχοῦντες ΑΠΡΥΞῸ Βαγ,ν.: συνηχοῦντας σοἰθτὶ ῶ αὐτῷ μόνω (ἢ 

βραχείας ἃ (ρτοῦ. Μδηρ,) τινος} τις ΚΖ ὁ μγ. καὶ αἱ (εομϊ, Μδηρ.): 

οαι. σοἰοτὶ Ἅ1{. χαὶ ΠΡ: τε χαὶ σοίθτὶ 4 ἄγχγϑη ΠΡ: ἄχϑος σοἴεγὶ (ρτοῦ. 

Μαηρ.) ἢ ἑαυτοῖς Κὰ: αὑτοῖς ΥὉΠ, αὐτοῖς σοίοτὶ οἱ μηδὲ 2. ((ογῇ. τοοῖο) 

Ἵ οὐδὲ ἐν ΟΥ̓ΟΚἕ τἀνυρώπια Ὁ, τὰ ἀνϑρώπια ΟΟ, τὰ ἀνθρώπινα ἡ 

ἢ μιᾶ Ὁ, ἡ μία ΟἸΠ(ν ῥτσοῦ. Δ ἐπα}. ν. Ἅ 651.) 8 ὑψηλότερον ΥΟΚ: ταπεινότερον 

νῸΚ: 9. ργ. χαὶ οῃ. Κ 10 οἰχείων)] ἐχείνων Τιγη. 11 ἤϑη 
Τατῃ. πατρῶα Ὑ 18 δ᾽ ΟΟΠΡΚΖ 18 πατρώας ΠΡ (1 γπ.) 

1ὅ. 10 γεγονὼς ὅσον οὐδέπω ἰτάπη80ν. 10 ὁ οι, ΝΜ 18 χαὶ] κἂν οοπὶ. Μδηρ. 

20) καὶ χαϑάπερ Κα τε ΠΠΡ- τις οοίοεὶ 91] τῷ] τὸ ἃ 22 ἐχϑύμως προ- 

ϑύμως ΒΕΜΑ (ὐαπρ) δὲ νῸ ἀνθῶν ΟΖ 28 ἠμείψαιτ᾽ 2, ἠμείβετ᾽ Μ 

4 (,ἄγθος ἀρούρης" ΠΟΙ. ΠῚ ΣΊΊΘΑ, Οἀ. υ 9179 1-- 9 Επτ, γρ. 420 Ν, εἰ, δὰ 
νο]. ΠῚ 291,2} 
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Βαβυλῶνος χαὶ τῶν ἄνω σατραπειῶν εἰς Αἴγυπτον μεταναστάντων, χαὶ 
τρόπον τινὰ ἱχέται χαταπεφευγότες ὡς ἐπ᾽ ἄσυλον ἱερὸν τήν τε βασι- 

85 λέως πίστιν χαὶ τὸν ἀπὸ τῶν οἰχητόρων ἔλεον. οἱ γὰρ ξένοι παρ᾽ ἐμοὶ 

χριτῇ τῶν ὑποδεξαμένων ἱχέται γραφέσϑωσαν, μέτοιχοι δὲ πρὸς ἱχέταις 

{[|} χαὶ φίλοι, σπεύδοντες εἰς ἀστῶν ἰσοτιμίαν χαὶ 1ειτνιῶντες ἤδη πολίταις, 

80 ὀλίγῳ τῶν αὐτοχϑόνων διαφέροντες. τούτους οὖν, οἵ τὴν μὲν οἰχείαν 

ἀπέλιπον, εἰς δ᾽ Αἴγυπτον ἤχηον ὡς ἐν δευτέρα πατρίδι μετ᾽ ἀσφαλείας 

οἰχήσοντες, ὁ τῆς χώρας ἡγεμὼν ἠνδραποδίζετο χαὶ ὡς πολέμου νόμῳ 

λαβὼν αἰχμαλώτους ἢ πριάμενος παρὰ δεσποτῶν, οἷς ἦσαν οἰχότριβες, 
ὑπήγετο χαὶ δούλους ἀπέφαινε τοὺς οὐχ ἐλευϑέρους μόνον ἀλλὰ χαὶ 10 

ξένους χαὶ ἱχέτας χαὶ μετοίχους οὔτε αἰδεσθεὶς οὖτε δείσας τὸν ἐλευ- 

ϑέριον χαὶ ξένιον χαὶ ἱχέσιον χαὶ ἐφέστιον ϑεόν, ὃς τῶν τοιούτων ἐστὶν 

81 ἔφορος. εἶτ᾽ ἐπιτάγματα ἐπέταττε βαρύτερα τῆς δυνάμεως ἄλλους 

ἐπ᾿ ἄλλοις πόνους προστιϑείς, χαὶ τοῖς ἀπαγορεύουσιν ὑπ᾽ ἀσϑενείας 
δ 
Π] -- ὃ σίδηρος εἵπετο" ἐπιστάτας (γὰρ) τῶν ἔργων ἀνηλεεστάτους χαὶ ὠμοθϑύμους 

οὐδενὶ συγγνώμης μεταδιδόντας ἡρεῖτο, οὖς ,ἐργοδιώχτας“ (ἔχοι. 3,141.) 

38. ἀπὸ τοῦ συμβεβηχότος ὠνόμαζον. εἰργάζοντο δ᾽ οἱ μὲν πηλὸν εἰς πλίνθον 

σχηματίζοντες, οἵ δὲ πανταχόϑεν ἄχυρα συγχομίζοντες --- πλίνϑου γὰρ 

ἄχυρα δεσμός ---, οἱ δ᾽ ἦσαν ἀποτεταγμένοι πρὸς οἰχιῶν καὶ τειχῶν χαὶ 

πόλεων χατασχευὰς χαὶ διωρύχων ἀνατομάς, ὑλοφοροῦντες αὐτοὶ μεϑ᾽ Ὁ 

ἡμέραν χαὶ νύχτωρ ἄνευ διαδοχῆς, οὐδεμίαν ἔχοντες ἀνάπαυλαν, ἀλλ᾽ 

οὐδ᾽ ὅσον χαταδαρϑεῖν αὐτὸ μόνον ἐώμενοι. [ πάντα χαὶ τὰ τῶν δημιουργῶν ρ. 87 Ν, 

χαὶ τὰ τῶν ὑπουργῶν ὃρᾶν ἀναγχαζόμενοι, ὡς ἐν βραχεῖ τὰ σώματα αὐτοῖς 

1 μεταστάντες ἡ 2 χαταπεφευχότες ΜΝ, χαταπεφευγότων Ο τε ΟΠ: οὁπι. 

σοίοτὶ 3. τὸν] τῶν ἢ 4 ὑποδεχομένων Κ΄ 2 ἰχέται) δεσπόται ΠῈᾺ 

ἱχέταις ΔΕΖ: οἰχέταις ΠΡ, οἰκέτας Ὑ 30, ἱχέτας σοἰοτὶ ὃ φίλας ΠΡ Ὁ ὀλίγον Μ 

οὖν οῃ, ΒΕΜᾺ τὴν] γῆν ὁοηϊ. Μδῃρ. οἰχίαν [, (Τ τη.) ἰ ἀπέλειπον Καὶ 
ἦλθον ἴῃ ἰσχία (), γρ. ἦχον τηρ. Ὁ) μετὰ ΒΕΜΑΚ 8 ὡς} ὡσεὶ ἃ, ὡς 

ἢ ΠΡ(ν) 10 χαὶ τοὺς ἢ 11 οἰχέτας κὶ οὔτ᾽ ΚΖ 12 χαὶ 

ξένιον οπ;, ΠΡ χαὶ ἐφέστιον οἴη. ΠΡ 13 ἐπιτάγματ᾽ Ο 14 ἄλλους Ν 

πόνοις (10 12 ὁ σίδηρος εἵπετο ({ΠΠ|: οαη. οοίοτί γὰρ αὐ, Μίδησ. 

ἀνηλεῶς ἔχοντας ἩΡ χαὶ ὠμοθύμους οἱ". ἩΡ 16 συγγνώμην Ζ 

11 δὲ πλίνϑον (3, πλῆϑος α! 18. οἱ --- συγκομέζοντες οἴη. Μ' 

19. ἔνδεσμος ΠΡ τοιχῶν Β, τοίχων ΜΆ, τοίχων σοττ. ἴῃ τειχῶν Καὶ 
20 διωρύγων ὁ 30. 31 χαϑ᾽ ἡμέραν (1 21 ἄνευ (3, ἄνω (' 22 μόνον αὐτὸ 

τγᾶηθρ, ΠΡ. χαὶ οἴη, Μ 28 ργτ, τὰ οπι. () δρᾶν οἵη. ΗΡ ρμοβί 

ἀναγχαζόμενοι 55. ΡΞ αὐτῶν ΚΖ 

ὅν. 4. ΡΟ [οἱ], 340. ὮΝ (0]. 3δ0ν Φίλωνος ἐχ τοῦ περὶ ΜΙ] ωυτέως βίου ΠᾺ [ὁ]. 217. Φίλωνος: 
οἱ ξένοι παρ᾽ ἐμοὶ χριτῇ τῶν ὑποδεξαμένων ἱχέται γραφέσϑωσαν. 
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- - ν -» ᾽ 

ἀπαγορεύειν, ἅτε χαὶ τῆς ψυχῆς πρηαναπιπτούσης. ἄλλοι τοῦν ἐπ᾽ 39 

ἄλληις ππδννιῚ ὡς ὑπὸ λοιμώδους φϑορᾶς. οὺς ἀτάφους ἔξω τῶν 
Ἢ ᾿ ΞΩ - Ξ ν ὁ ή ἣ τοῦδ ἔξ ἐᾷ “. λλ ἠρίων ἀπερρίπτουν οὐδὲ χόνιν ἐπαυνήσασθαι τοῖς σώμασιν ἐῶντες ἃ 

οὐδὲ δαχρῦσαι συγγενεῖς ἢ φίλους οὕτως οἰχτρῶς διαφϑαρέντας" αλλὰ 
" - - ᾿ ᾽ “- - 4 -» ΄ ΄ ὃ χαὶ τοῖς ἀδουλώτοις παδεσι τῆς Ψυχῆς. ἃ μόνα σχεδὸν ἐξ ἁπάντων 

ων.» λεύϑερα ἢ φύσις ἀνῆχε, δεσποτείαν ἐπηπείλουν οἱ ἀσεβεῖς ἀνάγχης 

ἀνυποίστῳ βάρει δυνατωτέρας πιέζοντες, (8.) ἐπὶ δὴ τούτοις ἀαϑυμῶν 40 

χαὶ δυσχεραίνων διετέλει μήτ᾽ ἀμύνασθαι τοὺς ἀδιχοῦντας αήτε βοηϑεῖν 

τοῖς ἀδιχουμένηις ἱχανὸς ὦν: ἃ δ᾽ οἷός τε ἦν, διὰ λόγων ὠφέλει 

"ετριάϊζειν χαὶ τὸ σφοῆρὴν τῶν ἐπιταγμάτων 10 παραινῶν τοῖς μὲν ἐφεστῶσι ! 
»} ὑπανιέναι χαὶ χαλᾶν, τοῖς δ᾽ ἐργαζομένοις φέοξιν τὰ παρόντα γενναίως 

ἀνῆρας τε εἶναι τὰ φρονήματα χαὶ μὴ συγχάμνειν τὰς ψυχὰς τοῖς 

σώμασιν. ἀλλὰ χρηστὰ προσδοχᾶν ἐχ πονηρῶν" πάντα γὰρ μεταβάλλειν 4] 

τὸ ἐν χύσμῳ πρὸς τἀναντίχ, νέφωσιν εἰς αἰδρίαν, πνευμάτων βίας εἰς 
ι ἀέρα νήνεμον, χλύδωνα θαλάττης εἰς ἡσυχίαν χαὶ γαλήνην, τὰ δ᾽ ἀνθρώ- 

πειὰ χαὶ μᾶλλον, ὅσῳ χαὶ ἀσταϑμητότερα. τοιούτοις χατεπάδων ὥσπερ 43 

ἀγαϑὸς ἰατρὸς ᾧετο τὰς νόσους χαίτοι βαρυτάτας οὖσας ἐπιχουφιεῖν" αἱ 

δ᾽ ὁπότε λωφήσειαν, αὖϑις ἐχ περιτροπῆς ἐπετίθεντο φέρουσαί τι πάντως 

ἐχ τοῦ διαπνεῦσαι χαινὸν χαχὴν ἀργαλεώτερηον τῶν προτέρων. ἦσαν γάρ 43 
"0 τινες τῶν ἐφεστηχότων ἀτίϑασοι σφόδρα χαὶ λελυττηχότες, μηδὲν εἰς 

ἀγριότητα τῶν ἰοβόλων χαὶ σαρχοβήρων διχφέροντες, ἀνῃρωποειδῇ θηρία, 

τὴν τοῦ σώματος μορφὴν εἰς δόχησιν ἡμερότητος ἐπὶ θήρᾳ χαὶ ἀπάτῃ 

προβεβλημένοι, σιδήρου χαὶ ἀδάμαντος ἀπειϑέστεροι. τούτων ἕνα τὸν 44 

βιαιύτατον, ἐπειδὴ πρὸς τῷ μηδὲν ἐνδιδόναι χαὶ ταῖς παραχλήσεσιν ἔτι 

Ι ἅτε οιη. ΟΥ̓, ἅτε χαὶ οἵη. ΒΕΜΑ πρησαναπιπτούσης ὅ Ἰ, 3 ὑπ᾽ ἄλλοις 2 
29 ἀπέδνησχον ΒΕΜΑΚΙΖ, ἐπέϑνησχον Ὁ Ὁ ὁρίων ΠΡ: ὅρων σοίογὶ 
ἀπέρριπτον ΜᾺ, ἐρρίπτουν ΚἼ ἢ τοῖς ψυχῆς Δι τοῖς ψυχοῖς (510) μόνον Ὁ 

δεσποτίαν (ἢ 1 δυνατωτέρως () πιαίζοντες ἐπὶ δὴ ὁοτγι ἴῃ 

πειδὴ Καὶ, ἐπειδὴ ΒΕΜ, ἐπὶ δὴ οπν. ἴπ ἰοχία Ὑ0), γρ. ἐπειδὴ τούτοις τὴρ. ΥῸ 

ὃ τοὺς ἀδιχοῦντας μήτε βοηϑεῖν οἵη. ΕΜΑΥΟ “9 γρ. τὰ ἀδιχούμενα τὴῦ. ΥΟΚ 

δὲ Ἀ, δ᾽ οὐ. ΕΝ ΚΑ τ΄ ΟΛΑΤἹΡ 12 συγχάμνειν (ἐᾶν) σοπὶοῖο 
123. μεταβάλλει ΒΙΜᾺ 14 ἐν χύσμω ΟΠ: ἐν τῷ χόσμω δοίοτὶ νέφωσις 

ΒΕᾺΑ βία ΒΕΛ, βίαν Κα] 2 1ἢ χλύδων ΟΡ Α εἰς οἴη. ΠΡΡ 

1ἢ, 10 ἀνϑρώπια Ὁ 10 ὅσω χαὶ (ΠΡ: ὅσωπερ σδίονὶ τοιούτοις ΠἩΡ: τούτοις 
εοἰογὶ 11 ὥετο ΠΡ: ἰᾶτο οοίογὶ ἐπιχουφίέζειν ΠΡ 18 ὁπότε] 

εἴ ποτε οὐπὶ. Μαηρ. παρατροπῆς 0) ἐπιτίϑεντο Μ 19. ροϑὲ ἀργα- 

λεώτερον δαά. τῶν πόνων ἩΡ(ν) τάρ οἵη. Ν 30 ἀτίϑασοι (ἼΠΡ ; ἀτίθασσοι 

σοίοτί 22 ϑήραν καὶ ἀπάτην ΜΝ 2.) περιβεβλημένοι σοπὶ. δίαηρ. 

τὸν) τῶν ἢ 94 τῷ τὸ ΟΕ ΛΕ ἔτι ὁ. ΒΜ ΟΚ 
ΡΗΠ]Ποπῖ 5. ὀρόγα ν ]. ΓΥ̓ ῃ 
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μᾶλλον ἐξετραχύνετο, τοὺς τὸ πρηοσταχϑὲν μὴ ἀπνευστὶ χαὶ ὀξυχειρία 

δρῶντας τύπτων, προπηλαχίζων ἄχρι θανάτου, πάσας αἰχιζόμενος αἰχίας, 

ἀναιρεῖ διχαιώσας εὐαγὲς εἶναι τὸ ἔργον" χαὶ ἦν εὐαγὲς τὸν ἐπ᾽ ὀλέϑρῳ 

4ὴ ζῶντα ἀνθρώπων ἀπόλλυσθαι. ταῦτ᾽ ἀχούσας ὁ βασιλεὺς ἠγανάχτει 

δεινὸν ἡγούμενος, οὐχ εἴ τις τέϑνηχεν ἢ ἀνύρηχεν ἀδίχως ἢ διχαίως, 

ἀλλ᾽ εἰ ὁ ϑυγατριδοῦς αὐτῷ μὴ συμφρονεῖ μηδὲ τοὺς αὐτοὺς ἐχϑροὺς 

χαὶ φίλους ὑπείληφεν, ἀλλὰ μισεῖ μὲν οὖς αὐτὸς στέργει, φιλεῖ δὲ οὖς 

προβέβληται χαὶ ἐλεεῖ πρὸς οὃς ἀτρέπτως χαὶ ἀπαραιτήτως ἔχει. 

40 (9.) λαβόμενοι δ᾽ ἅπαξ ἀφορμῆς οἱ ἐν τέλει χαὶ τὸν νεανίαν ὑφορώ- ρΡ. 855 ΜΝ. 

μενοι --- ἤδεσαν γὰρ μνησιχαχήσοντα τῶν ἀνοσιουργημάτων αὐτοῖς χαὶ 10 

[Δ 

ἐπὶ χαιρῶν ἀμυνούμενον --- ἀναπεπταμένοις ὠσὶ τοῦ πάππου μυρίας 

διαβολὰς ἐπήντλουν, οἱ μὲν ἔνϑεν, οἱ δ᾽ ἔνϑεν, ὡς χαὶ περὶ ἀφαιρέσεως 
“ 4 μὰ 3 ᾿“Ψ Ζ Ὡ ὲ ὃγ [7 λέ “ἐς ὺ δ “-“ ᾿ 

τῆς ἀρχῆς ἐμποιῆσαι δέος, ,ἐπιθήσεται“ λέγοντες, ,οὐδὲν φρονεῖ μιχρόν, 

ἀεί τι προσπεριεργάζεται, πρὸ χαιροῦ βασιλείας ἐρᾷ, ϑωπεύει τινάς, ἑτέροις 
“ , . , Ἁ ΄' 3 »ν ΄ [ 

πειλεῖ, χτείνει χωρὶς δίχης, τοὺς μάλιστ᾽ εὔνους σοι προβέβληται. τί 18 

δὴ μέλλεις, ἀλλ' οὐχ ἃ διανοεῖται ὃρᾶν ὑποτέμνεις; μέγα τοῖς ἐπι- 

417 ϑεμένοις αἱ τῶν ἐπιβουλευομένων ἀναβολαί.“ τοιαῦτα διεξιόντων, ὑπαν- 

1 ἐξετραχύνετο ΘΗΡ: ἐτραχύνετο οοἰοτὶ πραχϑὲν Β', προσταχϑὲν σΟΓΓ, τη. τοῦ. 
2 πάσας... αἰχίας οοὐά,: πάσαις... αἰχίαις ν αἰτίας 3. ἀνήρει Η 
δικαιώσας Βοτίρ81: διχάσας ἕο. ῬΓ. εὐαγὲς} εὐγενὲς ἃ 4 ἄνϑρωπον ἃ 

ταῦτα ΟΜ, χαὶ τοῦτο Οδΐ. ὅ ἀνήρηται Ὁ ὃ συμφρονῇ ΑΥ̓Θ, συμφωνεῖ " 

μηδὲ] μὴ ἃ αὐτοὺς οὗ. ΠΙΡ 1 αὐτὸς οῃ. ΟΥ̓Ο( (αι. 8 ἀποβέβληται 
Οαϊ. Ροβὲ ἐλεεῖ ἀἋἃ. τοὺς δι. οοὐά, ποπημ}}Ἐ} ἀστόργως χαὶ ἀπαραχλήτως 
Υ:0Κ3 8. δὲ (Δι. νεανίσχον Π(Υ) 10 ὕδεσαν ---πάππου (11) οἵη. (δι. 

ἤδεισαν οοὐά. (ἤδεσαν Βοτγίρ51): ἔδεισαν Νίαηρ. μνησικακήσαντα ΠΡ 11 ἐπὶ 

χαιρῶν ΟΥ̓ΘΗ͂Ρ: ἐπὶ χαιρὸν οθίοτὶ ἀμυνούμενοι Μ, ἀμυνόμενον ΟΥὉ 

13 δὲ Οαί. ἀφηρήσεως ΠΡ 13 ἐπιϑήσδνται (ἱ 12 μάλιστα ΥῸ 
10 μέλλης Ο΄, μέλεις ΚΖ ὑποτέμνεις ΒΝ {τεμ ἱπ τ88. Β): ὑπομένεις ΕΛ, ὑπομένειν 

6, ὑπομένει ΟΗΡΚΩΖ, ὑποφέρης 10. 11 ἐπιτιϑεμένοις Υ30Κ5 11 αἱ τῶν 

ΘΟΗΡΚΑ: οἱ. εἰσὶ βεβουλευμένων ἃ ταῦτα 17. 181,1 ὑπανεχώρησεν 
ΟἿΡ ὅαϊ.: ἀνεχώρησεν οσοίοτὶ 

ει, 3-ιῇ Οκίθπα ἴῃ Εχοά. 2,12 (οἴ, (αἴθε, Πὶρ8. 1 ρ. δ65. 867) Φίλωνος ἐβραίου: τὸν ἀναι- 
ρεϑέντα Αἰγύπτιον ἐπιστάτην φημὶ (φησὶ οο. ποηπι}}}} τῶν ἔργων ὑπάρχειν ὠμότατον. 
ἦν γὰρ εὐαγὲς --- οἱ δὲ ἔνϑεν (12)" καὶ τοιαῦτα διεξιόντων ὑπανεχῴρησεν (17). 

3.--͵|2} γούορ. Θα:. (οπηηθηῖ. ἐπ Ετοί. 3.123 (ΔΝ ῖσπο 1. 87,1 00].519. 520, ΝΥ ὁπἀϊαπὰ Νδα δοιὰ, 

ἔγαρπ, ΡΒ 05 Ρ. 98): ζηλώσας ἀπέχτεινε τὸν Αἰγύπτιον, ὥς φασί τινες, ὠμότατον ἐργοδιώκτην 

ὑπάρχοντα" οὐ γὰρ ἦν ἄξιον ἁπλῶς φόνου τὸ μάγεσθϑαι, ἀλλ᾽ ἐνόμισε δίχαιον τὸν ἐπ᾿ ὀλέθρῳ 

ζῶντα τῶν ἀνθρώπων ἀπόλλυσθαι. ὅϑεν χαὶ μᾶλλον ὁ βασιλεὺς ἠγανάκτησε δεινὸν ἡγοῦ- 
μενος, οὐχ εἴ τις τέϑνηχεν ἢ ἀνήρηχε διχαίως ἢ ἀδίχως, ἀλλ᾽ εἰ ὁ ϑυγατριδοῦς αὐτῷ μὴ 

συμφρονεῖ μηδὲ τοὺς αὐτοὺς ἐχϑροὺς χαὶ φίλους ἡγούμενος. ἣν δὴ λαβόντες ἀφορμὴν οἱ 

ἐν τέλει μυρίαις, φασί, διαβολαῖς τὸν βασιλέα χατ᾽ αὐτοῦ διεγείρουσιν. 
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ἕν παραλιπόντας τῶν εἰς ἐπήρειαν ἀξίως τίσηται, παράσχῃ 

δ᾽ αὐτῷ ταῦτ᾽ ἐπιδεῖν ἀυφότεοα διπλασιάσας τὴν χάριν. ὃ δὲ ἐπαχηύει 
, 

ῶι τῶν εὐχῶν ἀγάμενος αὐτοῦ τὸ φιλόχαλον ἦδος χαὶ μισοπόνηρον, οὖχ εἰς 

μαχρὰν τὰ χατὰ τὴν χώραν, ὡς ϑεῷ πρέπον, διχάσας. ἐν ᾧ δὲ ἔμελλε 48 

διχάζειν, τοὺς ἀρετῆς ἀϑλους Μωυσῆς διήῆλει τὸν ἀλείπτην ἔχων ἐν 

ἑαυτῷ λογισμὸν ἀστεῖον, ὑφ᾽ οὗ γυμναζόμενος πρὸς τοὺς ἀρίστους βίους, 

τόν τε ϑεωρητιχὸν χαὶ πραχτιχόν, ἐπονεῖτο φιλοσοφίας ἀνελίττων ἀεὶ δόγ- 

ἴὸ ματα χαὶ τῇ ψυχῇ διαγινώσχων εὐτρόχως χαὶ μνήμῃ παραχατατιϑέμενος 

εἰς τὸ ἄληστον αὐτὰ χαὶ τὰς οἰχείας αὐτίχα πράξεις ἐφαρμόττων ἐπαινετὰς 

πάσας, ἐφιέμενης οὐ τοῦ δοχεῖν ἀλλὰ τῆς ἀληϑείας, διὰ τὸ προχεῖσϑαι σχοπὸν 

ἕνα τὴν ὀρθὸν τῆς φύσεως λύγον, ὃς μόνης ἐστὶν ἀρετῶν ἀρχή τε χαὶ πηγή. 

ἕτερος μὲν οὖν ἠργὴν ἀμείλιχτον βασιλέως ἀποδιδράσχων χαὶ ἄρτι πρῶτον 49 

ιὸ εἰς ἀλλοδαπὴν ἀφιγμένος, μήπω τοῖς τῶν ἐπιχωρίων ἔϑεσιν ἐνωμιληχὼς 

μηδὲ ἀχριβῶς ἐπιστάμενος οἷς χαίρουσιν ἢ ἀλλοτριοῦνται, χἄν ἐσπούδασεν 

ἡσυχία χρώμενος ἀφανέστερον ζῆν τοὺς πολλοὺς λανθάνων ἢ βουληϑεὶς 

εἰς μέσον παρέρχεσθαι τοὺς γοῦν δυνατοὺς χαὶ τοὺς πλεῖστον ἰσχύηντας 

λιπαρέσι ϑεραπείαις ἐξευμενίζεσθαι, παρ᾿ ὧν τις ὠφέλεια προσεδοχᾶτο 

0 χαὶ βοήϑεια, εἴ τινες ἐπελθόντες ἀπάγειν πρὸς βίαν ἐπειρῶντο. ὃ δὲ δ0 

τὴν ἐναντίαν τοῦ εἰχότος ἀτραπὸν ἔλαυνε ταῖς τῆς ψυχῆς ὑγιαινούσαις 

δρμαῖς ἑπόμενος χαὶ μηδεμίαν ἐῶν ὑποσχελίζεσθαι" διὸ χαὶ τῆς ὑπούσης 

Ι τὴν οπι.. Ν ἀρραβίαν ΠΡΖ Ι. 2 ἅμα χαὶ (ΘῊΡ: τὰ πρὸς ΚΖ, καὶ (οι. 
ἅμα) ΟΒΕΜΑ, ἅμα χαὶ οπι. ΥὉ ([οτγέ. τϑοῖθ) 2 ῥύσεται Μ συμφορῶν 
οἵη, Υ0) ὃ ἐπήρειαν ΠΡ: ἀδιχίαν Υ 5, σωτηρίαν οοἴοτὶ τίσεται Μ 

παράτχοι ΜᾺ 4 ταῦτα (ἽΝ χάριν] χαρὰν ΘΗΡ(ν) δ᾽ ΟΟἿΡ 
ὑπαχούει Ν ὃ ἀγάμενος] ἀποδεχόμενος σοη]. Μίδησ., 6 δ᾽ ΑΥῸ Ροβὲ δὲ 

αὐά. χαὶ ΠΡίν) Ἵ τῆς ἀρετῆς κὰ μωσῆς οοἕα, 9 ἐπονεῖτο ΠΠΡ: 

διεπονεῖτο Κ΄ 2, προσεποιεῖτο (ὐ, μετεποιεῖτο ΟΚ", οα. ΒΕΜΑ καὶ δῃΐθ φιλοσο- 

φίας αἰά, ΒΕΜΑΚΖ ἀεὶ] τὰ ϑεῖα οοηὶ. Μαηρ. 10 τὴν ψυχὴν ἃ 

εὐστόχως νὍΚΞ 11 χαὶ αηΐο εἰς αἰ, Κα αὐτὰ] αὐτῶ ΥΚΈ, αὑτῶ ὁ 

ἑφαυμόζων ΚΙΖ 11. 12 ἐπαινετὰς πάσας ΥἸΗΡΚΙΖ, ἐπαινετὰς ἁπάσας (1: ἐπαινετῶς 

πᾶσιν ΥΟΚΞ, ἐπαρετὰς (1, 6. ἐπ᾽ ἀρετὰς) πάσας (Ὁ, ἐπαινέτας πάντας ΒΕΜΑ (Λἴαπρ.) 

12 ροβὶ πάσας (πάντας) αὐ. εἶχεν ἃ (δαπρ.) τοῦ] τὸ ( 13. ἕνα οηγ. ΠΡ 

λόγον ἣ νόμον ΥΟΚΞῸΡ 14. ὀργὴν] ἀρχὴν Η 158 ἀλλοδαπῇ 
ἀφιέμενος ἐπιχωρίων (ΠΡ: ἐγχωρίων οσοίοτὶ ἤϑεσιν ἃ 10 μηδ᾽ ΑΥῸ 
18 πλεῖον Μ 19 λιπαραῖσι Α, λιπαραῖς ΚΖ, λιπαρεῖν χαὶ Υ30 τίς ΒΑ 

90 εἴ τινες ΠΡ: εἰ δή τινες εοἰοτὶ (δίαπσ,) ἀπελϑόντες ἃ ἐπάγειν ΜΡ 

91 εἰχότος εἰωθότος σοπὶ. Μάη. ἣ 22 μηδὲ μίαν ΘΑ ὑπούσης] 
εἰπούσης (ἱ 

ω: 
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δυνάμεως ἔστιν ὅτε πλέον ἐνεανιεύετο [ δύναμιν ἀχαϑαίρεέον τὸ δίχαιον μ. 89 ΝΜ. 
, ’ ΄ 

ἡγούμενης, ὑφ᾽ οὗ προτραπεὶς αὐτοχέλευστος ἐπὶ τὴν τῶν ἀσϑενεστέρων 

συμμαχίαν ἵετο, 

3] (10.) Λέξω δὲ χαὶ τὸ χατ᾿ ἐχεῖνον αὐτῷ τὸν χρόνον πραχϑέν, εἰ 

χαὶ μιχρὴν ὅσα γε τῷ δοχεῖν, ἀλλ᾽ οὐχ ἀπὸ φρονήματος μιχροῦ,. χτηνη- ὃ 
" Ὗ " 2 :] Ἴ Ψ αι ν᾿ ν ᾿ - 

τροφηῦσιν "Ἄραβες χαὶ νέμουσι τὰ νλυΑ οὐχ ἀνὸρες; μόνον ἀλλὰ χαὶ 

Ἰυναῖχες νέοι τε χαὶ παρϑένοι παρ᾽ αὐτοῖς, οὐχὶ τῶν ἠμελημένων χαὶ ἀδόξων 
4, 

2 μόνην ἀλλὰ χαὶ τῶν ἀγαν ἐπιφανῶν. ἑπτὰ α δὴ χ χόραι πατρὸς ἱερέως ποίμνην 

ἄγουσαι παρῆσαν ἐπί τινα πηγὴν χαὶ τῶν ἱμονιῶν ἐχδησάμεναι τοὺς χαδί- 

σχους ἄλλη διαδεχομένη παρ᾽ ἄλλης ὑπὲρ τῆς ἐν τῷ πονεῖν ἰσυμηιρίας μαλα τὸ 
. ἌΞΦ ᾿ ὲ 4 »- "ἡ , -“ , “, “-- ᾿ ᾿ 

3 πρηοϑύμως τὰς δεζαυενάς, αἵ πλησίον ἔχειντο, πληροῦσιν. ἐπιφοιτήσαντες 

δ᾽ ἕτεροι ποιμένες χαὶ τῆς τῶν παρϑένων αἀσϑενείας ὑπεριδόντες τὰς 
᾿ 

μὲν ἐπεχείρουν μετὰ τῆς ποίμνης ἐλαύνειν, τὰ δ᾽ οἰχεῖα ϑρέμματα 

προσῆγον ἐπὶ τὸ εὐτρεπισϑὲν ποτὸν ἀλλότριην χαρπωσόμενηι πόνον. 

"4 ἰδὼν ὁὲ Μωυσῆς τὸ γενόμενον --- οὐ γὰρ ἣν πόρρω --- συντείνας ἔϑει 1ῦ 

χαὶ πλησίον στὰς ,οὐ παύσεσθε“ εἶπεν, ἀδιχοῦντες, τὴν ἐρημίαν νομί- 

ζοντες εἶναι πλεονεξίαν: βραχίονας χαὶ πήχεις ἀργοὺς τρέφοντες οὐχ 

ἐρυϑριᾶτε; χαῖται βαϑεῖα! χαὶ σάρχες ὑμεῖς ἐστε, οὐχ ἀνὸρες" αἱ μὲν 

χόραι νξαν!εύηνται μηδὲν ὀχνοῦσα! τῶν πράχτέων, οἱ ὃὲ νεανίαι χηριχῶς 
ΕΡ Ναὶ - Ξ- » - Μ ; Υ͂Ε ΄ Ὲ ἢ Ὥ  Υ̓ΞΒΕ ,» [4 μΞ Ρ 

ἢδ ἤδη τρυφᾶτε, οὐ βαδιεῖσθϑε: οὐχ ὑπεχστήσεσῦε ταῖς ἘρΟΤΡν ἡκοηύσαις, Ἢ 

ὧν χαὶ τὸ ποτόν ἐστι; διχαίως ἂν αὐταῖς ἐκαντλήσαντες, ἴ ἵν᾽ ἀφϑονώτερον 
ΥΝἢ Μ " 4 ᾿, ᾿. ᾿ 4 μ᾿ 

ὕδωρ εἴη, χαὶ τὸ εὐτρεπισϑὲν ἀφελέσθαι σπεύδετε; ἀλλὰ μὰ τὸν οὐράνιον 

ς δίχης ὀφθαλμὸν οὐχ ἀφελεῖσῃξ βλέποντα χαὶ τὰ ἐν τοῖς ἐρημώταάτοις. 

δῦ ἐμὲ γοῦν ἐχειροτόνησε βοηδϑὸν οὐ προσδοχηϑέντα᾽ χαὶ γάρ εἰμι σύμ- 

μαχος ταῖς ἀδιχουμέναις μετὰ μεγάλης χειρός, ἣν οὐ θέμις πλεονέχταις 29 

ὁρᾶν" αἰσϑήσεσῦε δὲ αὐτῆς ἐχ τοῦ ἀφανοῦς τιτρωσχούσης, εἰ μὴ μετα- 

δῖ βάλοιτε.“ ταῦτα διεξιόντος, φοβηϑέντες, ἐπεὶ χαὶ λέγων ἅμα ἐνεϑουσία 

1 ἀχαϑαίρετον Μαηρ.: αὐθαίρετον οοσα, 3. ἵετο ΑΚΤΙΡ: ἵετο σοίοτὶ 4 τὸν 

χρόνον οἵη. Ὁ ὃ γε ΠΡ: οἵ, οεἴοτὶ τῷ] τὸ (ἱ ὃ ἄρραβες "1 

νέμουσι ΟΠΡΙΚ2 : τρέφουσι σοἰοτ 9. 10 χαδδίσχους α 10. διαχγεομένη (ὦ 

ὑπὲρ τῆς ἐν τῷ] εἰς τὸ περὶ τὸ (ἱ 12 δὲ Ὁ 14 χαρπωσάμενοι ΜᾺΡ 
πόνον] κέρδος ΜΝ 15 μωσῆς Κα συντείνων ἤϑει ἢ 10 πλησίων (ἱ 

παύσεσθαι ΜΝ, παύεσϑε Ὁ, παύσασὺε ἅ εἶπεν] ἔφη ἡ 16. 11 εἶναι νομί- 

ζοντες ἴγᾶπβρ. ἁ 18. βαϑεῖαι) βαρεῖαι ἔσται (ὦ χαὶ οὐχ 

90 προτέραις ἅ 2] ὑπαντλήσαντες 92 εἴη ὕδωρ ἴγαηβρ. ΠΡ() ἀφελέσθαι 

ΛΟΉΡε: ὑφελέσθαι σοίοτὶ 98 ἀφελεῖσϑαι (1 24 προσδοχηϑέντα Υ 15 (οοη]. Μδηρο): 

προσδοχήσαντα σοίοτγὶ 2 πλεονέχτες (1 20 αἰσθήσεσθαι (ἱ ἐχ τἀφανοῦς Ὁ 

σε 
Φ0. 21 μεταβάλοισϑε 0, μεταβάλλοιτε Κα 21 ἐπεὶ χαὶ] χαὶ γὰρ Ν ἐνουθεσία Ἢ 
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εταυηρφούυενος εἰς προφήτην», μἢ χρησμοὺς καὶ λόγια θεσπίζει, χκατα- 

πειϑεῖς τε γίνονται χαὶ τὴν ποίμνην τῶν παρϑένων ἐπὶ τὰς δεξαμενὰς 

ἄγονται πρότερον μεταστησάμενοι τὰς ἑαυτῶν. (11.) αἱ δ᾽ ἐπανήεσαν 5 

οἴχαῆς σφούδρα Ξτηϑυῖλι χαὶ τὰ συμβάντα παρ᾽ ἐλπίδας ἐχδιηγοῦντο, 

ὅ ὡς πολὺν ἵμερον ἐνεργάσασθαι τοῦ ξένου τῷ πατρί. χατεμέμφετο γοῦν 
͵ 

ῷῳ 

αὐτὰς ἐπ᾿ ἀχαριστία τοιαῦτα λέγων. «τί παθοῦσαι μεϑίετ μέ δέον ἀγειν 

εὐθὺς χαὶ εἴπερ ἀνεδύετο λιπαρεῖν; ἥ τινα μισανϑρωπίαν μου χατέγνωτε:; 

Ρ- 9ΌΜ, ἢ δεύτερον περιπεσεῖν ἀδίχοις οὐ [ προσδοχᾶτε; βοηϑῶν ἀπορεῖν ἀναγχη 

τοὺς ἐπιλήσμονας χαρίτων. ἀλλ᾽ ὅμως ἀναδραμηῦσαι (τὸ γὰρ ἁμάρτημα 

1 μέχρι νῦν ἐστιν ἰάσιμον) ἴτε μετὰ σπουδῆς χαὶ χαλεῖτε ξενίων μὲν 

πρότερον αὖϑις δὲ χαὶ ἀμοιβῆς (ὀφείλεται γὰρ αὐτῷ χάρις) μεϑέξοντα. “ 
.- συντείνασαι ὃὲ χαταλαμβάνουσιν αὐτὸν οὐ πόρρω τῆς πηγῆς χαὶ δηλώσασαι ἢ9 

» τὰ ἀπὸ τοῦ πατρὸς οἴχαδξε συμπείϑουσιν ἥκειν. ᾧ δὲ πατὴρ τὴν μὲν 

ὄψιν εὐθὺς τὸ ὃὲ βούλημα ὀλίγον ὕστερον χαταπλαγεὶς --- ἀρίδηλοι 

-- -:: ἢ γὰρ αἵ υεγάλαι φύσεις χαὶ οὐ χει χρόνου Ἰνωριζόμεναι --- δίδωσι τὴν 
΄ ᾿ - - Π , - ᾽ σε ν ΄ ι] μ᾿ 

χαλλιστεύουσαν αὐτῷ τῶν ϑυγατέρων γυναῖχα, δι᾿ ἑνὸς ἔργου πάνθ᾽ ὅσα 

τῶν εἰς χαλοχαγαϑίαν μαρτυρήσας χαὶ ὡς ἀξιέραστον μόνην τὸ χαλόν 
" " ΄ ΄ " -. » ΟῚ ᾿ 

ἐστι τῆς ἀφ᾽ ἑτέρου συστάσεως οὐ δεύμενον, ἀλλ ἐν ἑαυτῷ περιφέρην 
ἣν ' 

᾿ 
τὰ γνωρίσματα. μετὰ δὲ τὸν Ἰάμον παραλαβὼν τὰς ἀγέλας ἐποίμαινε 00 

501 προδιδασχύμενος εἰς ἡγεμονίαν" ποιμενιχὴ γὰρ ἀεξλέτη καὶ προγυμνασία 

Ι Ῥοδὲ μὴ ἁὐ, χαὶ ΒῈΜ ΚΖ, χαὶ ογ85. Καὶ θεσπίζει Ο: ϑεσπίζοι ἡ, θεσπίζη σοἰοτγὶ (ν) 

1. 3 χαταπιϑεῖν (1 2 τε οἱ. (ἱ 9. ἄγοντι οθηϊοῖο, ἄγοντες {ποτίζουσι προτέραν 
σοηὶ, ὙΥ 6πα]. πρότερον Κῶ: προτέρας ὑοἴοτὶ (Υ) αὐτῶν ΠΡ αἴὸ ΚΖ, αἱ δὲ Ὸ 

ἐπανήχασιν 4 σφόδρα οἴχαδε ἰγαηβρ, ὅ ἐκδιηγοῦνται ἡ Ὁ ὃ ἐνεργάσασϑαι 

γΟΘῊΗΡ: ἐργάσασθαι σοἰοεὶ τῷ πατρὶ τοῦ ξένου ἰγαπβρ. ΚΖ Ὁ ἐπ᾿ ἀχαριστίας Ν, 

ἐπ᾽ ἀχαριστία οι. ἴῃ ἰθχίι ἵ μου ο΄. 9. γὰρ ρμοβὶ μέχρι (10) ἰγάῃβρ. 
ΟΠΡ 10 ξενίων --ἀμοιβῆς (11) οἵη, 11 μεϑέξοντι ν 90 13 οὐ πόρρω 

αὑτὸν ἰγαηθ0. ἃ 11 ὀλίγον ΑΚ : ὀλίγῳ ὁθίοτι ἀρίδηλαι Μ 15. γνωρί- 

ξηνται Ὁ 11 χαὶ ὡς ἀξιέραστον ΘῊΡ: χαὶ ἀξιέραστον Υ} τι νἱά,, ἀξιέραστον γὰρ 

χαὶ ἃ, χαὶ γὰρ ἀξιέραστον σοἰοτὶ 18 οὐ] μὴ Ὁ περιφέρων ΜᾺ 

19 τὰ ἄριστα γνωρίσματα 1) δὲ] δὴ ΗΡ (Γυγῃ.) 20 εἰς ἡγεμονίαν οοἀά.; εἰς 
τὴν ἡγεμονίαν ν ἡγεμονίαν {ποιμενιχῇ) σὐπὶ. Μδηρ. προγυμναπία Α( ΟἸριη.: 

ερογύμνασμα ὁετοΥ 

- 

14. 15. }Ἡ} [οἹ. δά τ Φθω ὠνὸς ΠῈ [0]. 1411 Φίλωνος ἐκ τοῦ περὶ Μωυσέος βίου: ἀρίδηλοι 

αἱ μεγάλαι φύσεις καὶ οὐ μήχει χρύνου γνωρίζονται. 171-19. 1014, χαὶ ἀξιέραστον 

καλόν ἐστι τὸ τῆς ἀφ᾽ ἑτέρου συστάσεως οὐ δεόμενον, ἀλλ᾽ ἐν ξαυτῷ (ἐτέρω ΒΕ) περιφέρον 

τὰ ἄριστα γνωρίσματα. 1}}-- 8.3} Οἴομι. «ἰεες. δίγοιι 1 92 μ. 410 Πις Ος φεύγει 

δὴ ἐντεῦϑεν καὶ ποιμαίνει πρόβατα προδιδασχόμενος εἰς ἡγεμονίαν" προγυμνασία γὰρ 3ασι- 

ρωτάτης τῶν ἀνθρώπων ἐπιστατεῖν ἀγέλης ἡ ποιμενιχή, καϑάπερ 
ει ἡ ϑηρευτιχή. ἄγει δὲ αὐτὸν ἐντεῦϑεν ὁ ϑεὸς ἐπὶ τὴν τῶν 

ΡΥ είας τῷ μέλλοντι τῆς ἡμ 

καὶ τοῖς πολεμιχοῖς τῇ φ' 
τι" , ἕω ΠΡ Εβραίων στρατηγίαν. 

ῶ “5 



184 ΡΗΙΠΟΝΙ8 

βασιλεία; τῷ μέλλοντι τῆς ἡμερωτάτης τῶν ανϑρώπων ἐπιστατεῖν 

ἀγέλης, χαϑάπερ χαὶ τοῖς πολεμιχοῖς τὰς φύσεις τὰ χυνηγέσια- ϑήραις 

γὰρ ἐμπρομελετῶσιν οἱ πρὸς τὰς στραταρχίας ἀλειφόμενοι, τῶν ἀλόγων 

οἷά τινος ὕλης ὑποβεβλημένων πρὸς ἄσχησιν τῆς χαϑ᾿ ἑἔχάτερον χαιρὸν 

Ὁ] ἀρχῆς, τόν τε πολέμου χαὶ τὸν εἰρήνης. ἢ μὲν γὰρ τῶν ἀγρίων ϑήρα ὁ 

στρατηγιχὴν χατ᾽ ἐχϑρῶν ἐστι γύμνασμα, ἢ ὃὲ τῶν ἡμέρων ἐπιμέλεια ἵ Ανσὶ γυ! μ΄, ἢ ἐν ϊ 

χαὶ προστασία βασιλιχὴν πρὸς ὑπηκόους ἀγώνισμα" διὸ χαὶ οποιμένες 

λαῶν“ οἱ βασιλεῖς, οὐχ ὡς ὄνειδος ἀλλλ'͵ ὡς ὑπερβάλλουσα τιμή, προσ- 
’ ᾽ - “- ᾿ " » »» - -» "» Π " 

(ὠρεύονται. χαΐί μοι δοχεῖ μὴ πρὸς δύξας τῶν πολλῶν ἀλλὰ πρὸς 02 α μὴι δοχεῖ μὴ πρὸς ὃ λλῶν αλλ 

ἀλήϑειαν ἐρευνωμένῳ τὸ πρᾶγμα ---- γελάτω δ᾽ ὁ βουλόμενος --- μόνος 1ὸ 

ἂν Ἰενέσϑαι βασιλεὺς τέλειος ὁ τὴν ποιμενιχὴν ἐπιστήμην ἀγαϑός, ἐν 

ἐλάττοσι ζῴοις παιδευϑεὶς τὰ τῶν χρειττόνων" ἀμήχανον γὰρ τὰ μεγάλα 

πρὸ τῶν μιχρῶν τελεσϑῆναι. 

03 (132.) Γενόμενος οὖν τῶν χαϑ᾽ αὑτὸν ἀγελαρχῶν ἄριστος χαὶ 

ποριστὴς (τῶν) ὅσα πρὸς τὴν τῶν ϑρεμμάτων συνέτεινεν ὠφέλειαν 16 [ Ἵ ἰ δ" φῬ 

ἱχανὸς ἐχ τοῦ μηδὲν ἀποχνεῖν ἀλλ᾽ ἐθελουργῷ χαὶ αὐτοχελεύστῳ προ- 

ϑυμία εἰς δέον τῇ προστασίᾳ χρῆσθαι μετὰ [ χαϑαρᾶς χαὶ αδύλου μ.91Μ. 

04 πίστεω: ηὔξησε τὰς ἀγέλας" ὡς ὑπὸ τῶν ἄλλων νομέων ζὸη χαὶ 

φθονεῖσθαι μηδὲν ὁμοιότροπον ἐν ταῖς ἰδίαις ποίμναις ὁρώντων, αἷς 
εὐτυχὲς εἶναι ἐδόχει ἢ ἐν ὁμοίῳ μονή, ταῖς δὲ τὸ μὴ βελτιοῦσϑαι χαϑ᾽ "Ὁ 

ἐχάστην ἡμέραν ἐλάττωσις διὰ τὸ μεγάλας εἰωθέναι λαμβάνειν ἐπιδόσεις 

ἐχ μὲν εὐσαρχίας χαὶ πιότητος εἰς χάλλος, εἰς δὲ πλῆϑος ἐξ εὐτοχίας 

2 τὰς φύσεις οἴη. Ὁ ϑήραις σοῖγ, ὁχ ϑῆρας ἡ, ϑήρας ΟΥ̓́, ϑήραν Ὁ 

ὃ. τὰς οἵα. ΥΟΘῊΡ στραταρχίαν Ὁ 4 τῶν προβεβλημέμων ὁ τῆς 

Μαυρ.: τὸν (ὃ, τῶν οοίοτί 10. καϑ᾽ ἕτερον ρ. ΝῸ καιρῶν ΑΗΡΚΑ 

δ. μῖ. τὸν] τῶν Ζ, τῶν Υ3Ὸ αἷτ. τὸν] τῶν ζ, τῆς ΠΗΡ, οὗ. ΥῸ ἢ στρατη- 
γικῶν αὶ ἐστι χατ᾽ ἐχϑρῶν ἰγδη80. δ γϑανασμα ΥΘΟΠΡ: προγύμνασμα 

ορίοτί 1 διὸ) δι᾽ ὧν ἃ 10 ἐρεωνωμένω ΘἫΡ: οἷα. Α, ἐρευνώμενον σδίοτὶ 

δὲ 11 ποιμανιχὴν ΜῸ 12 ργ. τὰ] τὸ ἅ γὰρ] δὲ ἃ 18 τελευϑῆναι 

παιδευϑῆναι Ὁ 14. χαϑ᾽ αὑτῶν ΜΝΡ' 1 τῶν δὐάϊαϊ Ροβὲ ὅσα δα, 

τε ΥἢὋ 10 ἱχανὸς ὁοττ, ὁχ ἱχανῶς Π», ἱχανῶς ἢ 10, 11 προϑυμίᾳ Μαησ.: 

προστασία εὐ. 11 εἰς δέον (οτί. ἀο᾽οπά8 προστασία Α (}δηρ.): προϑυμία 

ὑδίογὶ χαϑαρᾶς αηρ.: γαρᾶς οοὐι.. 18 χαὶ οη. ΥῸ 19 αἷς] εἰς Α: 
οἷς οσηϊεῖο 30 ἢ] εἰ ΕΜ Ὰ μονὴ ΟΠΠΡ: μόνον μονή ΟΥ̓ΟΖ, μόνω μονή 

Κι, μόνον εἶεν ΒΕΜΑ ταῖς] τῷ δοοηϊΐςὶο τὸ οὐ. ΟΒΕΜΑ 22 ποιότητος ΜΔΑΚ 

ἴ εἴ. δὲ Ιοξερῆο ἃ 3 12. 13 ὉΡ (ο]. Τῦτ ὮΜΟ (0]. Τ7ν ἐκ τοῦ περὶ Μωυσέως 
βίου ΠΚ [ο]. 2485 ἐκ τοῦ περὶ Μωσέως βίου ΒῈ [0]. 14τ τοῦ αὐτοῦ ἐχ τοῦ περὶ Μωσέως βίου 

Ὀ1ν (οἱ, 144ν Φίλωνος ὈΥ ρ. 908 ΕἸον. Ῥὰάγ. Νῖ. 12 Μὰχ. ἔε], σαρ. 11 Αἰίοη. Μ6]. Εδ0 (ο]. 

992 Φίλωνος: ἀμήχανον τὶ μεγάλα πρὸ τῶν μιχρῶν παιδευϑῆναι. 14. 80ᾳ. ἔχοι. ᾿ἀρ. ὃ 
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χαὶ τῶν περὶ δίαιταν ὑγιεινῶν. ἄγων δὲ τὴν ποίμνην εἰς τόπον εὐυδρόν θ 

τε χαὶ εὔχορτον, ἔνϑα συνέβαινε χαὶ πολλὴν πόαν προβατεύσιμον ἄνα- 

δίδοσθαι, τενόμενος πρός τινι νάπει ϑέαμα ἐχπληχτιχώτατον ὁρᾷ. βάτος 

ἦν, ἀχανθῶδές τι φυτὸν χαὶ ἀσθενέστατον’ οὗτος, οὐδενὸς πῦρ προσενεῚ- 

ὅ χόντης, ἐξαίφνης ἀναχαίεται χαὶ περισχεϑεὶς ὅλος ἐχ ῥίζης εἰς ἀχρέμονα 

πολλῇ φλογὶ χαϑάπερ ἀπό τινος πηγῆς ἀνομβρούσης διέμενε σῷος, οὐ 

χαταχαιόμενης, οἷα τις ἀπαϑὴς οὐσία χαὶ οὐχ ὕλη πυρὸς αὐτὸς ὦν, 

ἀλλὰ τροφῇ χρώμενος τῷ πυρί. κατὰ δὲ μέσην τὴν φλόγα μορφή τις θῦ 

ἣν περιχαλλεστάτη, τῶν δρατῶν ἐμφερὴς οὐδενί, ϑεοειδέστατον ἄγαλμα, 

10 φῶς αὐγοειδέστερον τοῦ πυρὸς ἀπαστράπτουσα, ἣν ἂν τις ὑπετόπησεν 

εἰχόνα τοῦ ὄντος εἶναι" χαλείσϑω δὲ ἀγγελος, ὅτι σχεδὸν τὰ μέλλοντα 

ἡενήσεσϑαι διήγγελλε τρανοτέρᾳ φωνῆς ἡσυχίᾳ διὰ τῆς μεγαλουργηϑείσης 

ὄψεως. σύμβολον 7ὰρ ὁ μὲν χαιόμενος βάτος τῶν ἀδιχουμένων, τὸ δὲ 07 

φλέγον πῦρ τῶν ἀδιχούντων, τὸ δὲ μὴ χαταχαίεσθαι τὸ χαιόμενον τοῦ 

1 μὴ πρὸς τῶν ἐπιτιϑεμένων φϑαρήσεσθαι τοὺς αδιχουμένους, ἀλλὰ τοῖς 

μὲν ἄπραχτον χαὶ ἀνωφελῇ γενέσθαι τὴν ἐπίϑεσιν, τοῖς δὲ τὴν ἐπιβουλὴν 

ἀζήμιον, ὁ δὲ ἄγγελος προνοίας τῆς ἐχ ϑεοῦ τὰ λίαν φοβερὰ παρὰ τὰς 

ἁπάντων ἐλπίδας χατὰ πολλὴν ἡσυχίαν ἐξευμαρίζοντος. (13.) τὴν δὲ 05 

εἰχασίαν ἀχριβῶς ἐπισχεπτέον. ὁ βάτος, ὡς ἐλέχϑη, φυτὸν ἀσϑενέστατον 

1 ἐξάγων Κα δὲ Μησ,: τε σοι, ἔνυδρον ΥὉ 2 προβαστεύσιμον ἃ 

Ὡς ὃ ἀναδίδοσθαι προβατεύσιμον ἰγαπβΡ. ΟΥ̓Ο 8 γενόμενος πρός τινι νάπει ΠἩΗΡ: 

γενόμενος οὖν πρός τινα νάπην σθίατὶ ἐχπληχτιχώτατον ΠΡ: πληχτηχότερον Α, 

πληχτιχώτατον σοιον 4 τι (6ἩΡ: οἱ. οοίθτὶ οὕτως α πυρὸς α 

4, ὃ προσενέγχαντος Κ͵΄ 7 ὃ ὅλως ἀχρέμονας Υ 0112, ἀχρόμενα ἡ 
0. πηγῆς] καμίνου ΥΟΚΞ ἀνομβρυούσης Υ', ἀναβρυούση ΥὍΕΚ7; ἀνομβρούσῃ (80}}. 

φλογί) σοηΐ, δηρ. 1 οὐσία] οὖσα ΤΡ 8..9 τις ἦν ΟΡ (18140Γ.)}: ὁπι. οοιοτὶ 

10 αὐγοειδέστατον (αὶ ὑπετόπασεν ΚΖ ([51ἀ0τ.) 11 δ᾽ ἃ σχεδὸν] σχέδην οοηΐ. 
Μδηρ. 19 γενήσεσθε Ζ διήγγειλε Ῥ,,, διηγέλλετο (ϑἰς) Π, διηγγέλλετο ν 

18 ὄψεως] φύσεως ἃ 18 φϑαρήσεσθαι ἐπιτιϑεμένων ἔγαπβρ. 1, (Ττγη. Μη.) 

φϑερεῖσϑαι Α 16 ἀνωφελεῖ α γενέσϑαι οοθα,: γενήσεσθαι ν ἐπιβολὴν 
γοϊαῖς Μαησ, 11 δ᾽ νὸ 18 ἐξευμαρίσοντος γνο] αἱτ Μδηρ. ὃ γῸ 
19 ὡς οι". ἃ 

ὦ 564. (σιν, ἀΐεα, ΡῬαεάαῃ. 11 8 Ρ». 915 Βρ νος. ἐπεὶ γὰρ ὃ παγχρατὴς κύριος τῶν ὅλων, 

ὁπηνίχα νομοθετεῖν ἤρχετο, τῷ λόγῳ τῷ Μωυσεῖ χαταφανῇ ἐβούλετο γενέσθαι τὴν αὑτοῦ 

δύναμιν, ὄψις αὐτῷ δείχνυται ϑεοειδὴς φωτὸς μεμορφωμένου ἐπὶ φλεγομένῳ βάτῳ" τὸ δὲ 

ἀχανϑῶδες φυτόν ἐστιν ὁ βάτος. 9-ὁ 1 75 ον, Ῥείμια. ἔρίει, 11.142 .(.ς καὶ πάλιν 
ὁ Φίλων περὶ τοῦ ϑεάματος οὗ εἰδε Μωυσῆς ἐχφράζων φησί" οϑέαμα πληχτιχώτατον 

ὁρᾷ“. εἴτα μετ᾽ ὀλίγα" «χατὰ μέσην δὲ τὴν φλόγα μορφὴ τις ἣν περιχαλλεστάτη, τῶν 

ὁρατῶν ἐμφερὴς οὐδενί, ϑεοειδέστατον ἄγαλμα, φῶς αὐγοειδέστερον τοῦ πυρὸς ἀπαστράπτουσα, 

ἣν ἄν τις ὑπετόπασεν εἰχόνα τοῦ ὄντος εἶναι". 
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ἀλλ᾽ οὐδὲ ἄχεντρον, ὡς εἰ χαὶ μόνον ἐπιψαύσειξ τις τιτρώσχειν, οὐτ᾽ 
κι ξ " 

ἐξαγαλώϑη τῷ φύσει δαπανηρῷ πυρί, τοὐναντίον δὲ ἐφύλσχθη πρὺς 

αὐτοῦ χαὶ διαμένων ὁποῖος ἦν πρὶν ἀναχαίεσθαι μηδὲν ἀποβαλὼν τὸ 

09 παράπαν αὐγὴν προσέλαβε. [ τοῦῦ᾽ ἅπαν ὑπογραφή τίς ἐστι τῆς ἐνιχῆς Ρ. 

ὑποθέσεως, ἣ χατ᾽ ἐχεῖνον τὸν χρύνον ἐπεῖχε, μόνον οὐ βοῶσα τοῖς ἐν ὁ 

συμφοραῖς" ομὴ ἀναπίπτετε, τὸ ἀσϑενὲς ὑμῶν δύναμίς ἐστιν, ἣ χαὶ 

χεντεῖ χαὶ χατατρώσει μυρίους. ὑπὸ τῶν ἐξαναλῶσαι γλιχομένων τὸ 

Ἱένος ἀχόντων διασωϑήσεσϑε μᾶλλον ἢ ἀπολεῖσθε, τοῖς χαχοῖς οὐ χαχω- 

ϑήσεσϑε, ἀλλ᾿ ὅταν μάλιστα πορϑεῖν νομίσῃ τις ὑμᾶς, τότε μαλιστα 

τὸ πρὸς εὔχλειαν ἐχλάμψετε.““ πάλιν τὸ πῦρ φϑοροποιὸς οὐσία διελέγχουσα ιὺ 

τοὺς ὠμοϑύμους" οαὴἡ ταῖς ἰδίαις ἀλχαῖς ἐπαίρεσῦςε, τὰς ἀμάχους ῥώμας 

ἰδόντες χαϑαιρουμένας σωφρονίσϑητε᾽ ἢ μὲν χαυστιχὴ δύναμις τῆς 

φλογὸς ὡς ξύλον χαίξται, τὸ ὃὲ φύσει χαυστὸν ξύλον οἷα πῦρ ἐμφανῶς 

χαίει. “ 

ΤΙ (14.) Τὸ τεράστιον τοῦτο χαὶ τεϑαυματουργημένον δείξας ὁ ϑεὸς 15 

τῷ Μωυσεῖ, παραίνεσιν ἐναργεστάτην τῶν μελλόντων ἀποτελεῖσθαι, χαὶ 

διὰ χρησμῶν ἄρχεται προτρέπειν αὐτὸν ἐπὶ τὴν τοῦ ἔϑνους σπεύδειν 

ἐπιμέλειαν, ὡς οὐ μόνην ἐλευϑερίας παραίτιον ἀλλὰ χαὶ ἡγεμόνα τῆς 

ἐνθένδε ἀποιχίχς οὐκ εἰς μαχρὰν ενησύόμενον, ὁμολογῶν ἐν ἅπασι 

τῷ συλλήψεσθαι. χαχουμένων γὰρ ἐχ πολλοῦ χαὶ δυσανασχέτους ὕβρεις 90 

ὑπομενόντων, οὐδενὸς ἀνθρώπων οὐτ᾽ ἐπιχουφίζοντος οὔτ᾽ ἐλευῦντος τὰς 
᾿ »} »", μη 

συμφοράς, οἶχτον"“ φησίν «αὐτὸς ἔλαβον" χαὶ γὰρ (οἶδ᾽) ἰδίᾳ ἔχαστον 

χαὶ πάντας ὁμοθυμαδὸν ἐφ᾽ ἱχετείας χαὶ λιτὰς τραπομένους ἐλπίζειν 

τὴν ἐξ ἐμοῦ βοήθειαν" εἰμὶ δὲ τὴν φύσιν ἥπιος καὶ γνησίοις ἱκέταις 

1 οὐδ᾽ ΑΙ, οὔτε ΟνῸ μόνου Καὶ τις Η (εοηϊ. Μίδῃρ,): οἵη, σοίοτὶ 
3. ἐξανηλώϑη Ὁ ὃ Δ διερυλάχϑη νῸ ὃ πρὶν ΟἸΠΡΚΙΖ: πρὸς τῷ 

μὴ ΟΒΕΜΔ, πρὸς τῷ νῸ, προσ- Κὶ ἀποβάλλων 0 4 αὐγὴν ΠΡ: αὐτὴν 
ὃν 

ΕΝΙΛΟΙΚΙΖ, αὐτὴν ΝΜ, αὐτὸ Υ ὯΙ ᾧ ὑποθέσεως διαϑέσεως σοπίοϊο ἐπεῖχε] 

ἐπήγχει σοπὶ. λίαπρ, μονονουχὶ Υ 01 υ ἡμῶν ἡ ἢ κατατρώσει (ΠΡ: χατα- 

τρώγει ΟΥ̓ Κ΄, χατατρύχει σοίοτί; κατατιτρώσχει Υ ὑπὸ ὁγδ5. ὃ, οαχ. Ὁ ἐξαλῶσαι " 
8. χαὶ ἀχόντων ΥὋὉ διασωϑήσεσθαι ΟἹ μᾶλλον--χαχωϑήσεσϑε ὁπ). ἃ 

ἀπολεῖσθαι δ 5, 9 χαχωϑήσεσϑαι δ μάλιστα οι. ΚῚ ἡμᾶς ἃ 

10 ἀνεχλάμψετε ἃ 11 ὁμοϑύμους ἡ ἐπαίοεσθε ΟΥΥΟ : ἐπαίρεσθαι σοἰοτὶ 
ὑώμας ὁ, (ἱ 12 χαθϑαιρομένας ΝΟΚΖ 1Ὁ χαυστὸν Δ: χαιόμενον Υ' Ὃ, 

καυστιχὸν ὁοίοτὶ 10 μωῦσεῖ (: μωῦσῇ Δς μωσεῖ ἐθίοτϊ ἀποτελεῖν Υ Ὁ 

18 αἴτιον ΠΗ (ν) 10 ἐντεῦϑεν ἃ 91 οὔτ᾽ ἐπιχουφίζεσθαι ἰσχύοντος οὔτ᾽ 

ἐλεεῖν 1Π]’ 2 συμφοράς σοῦ Δ αὐτὸς ὁ, δ οἶδ᾽ αὐάϊαϊ 

ἰδίους Κ΄" ἰδίως ΥΞῸΚῬ 594. γνήσιος ΠΡ οἰχέταις ΠΡ 

Ὁ ΝΜ, 
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ἤλξεως. ἴθι δὴ πρὸς τὸν βασιλέα τῆς χώρας μηδὲν εὐλαβηθεὶς τὸ παράπαν τ 

-- ὃ μὲν γὰρ πρότερος τέϑνηχεν, ὃν ἀπεδίδρασχες διὰ φόβον ἐπιβουλῆς, 

ἕτερος ὃὲ τὴν χώραν ἐπιτέτραπται μηδενὸς τῶν πραγμάτων σοι μνησι- 

χαχῶν --- χαὶ τὴν τοῦ ἔϑνους γερουσίαν προσπαραλαβὼν εἰπὲ χρησμῷ 

ὅ προσχεχλῆσϑαι ὑπ᾽ ἐμοῦ τὸ ἔῦνος, ἵνα χατὰ τὰ πάτρια ϑύσῃ τριῶν 

ἡμερῶν ὁδὸν ἔξω τῶν ὅρων τῆς χώρας προελϑόν.“ ὃ δὲ οὐχ ἀγνοῶν τ4 

ἐπὶ τοῖς λεγομένοις ἀπιστήσοντας τούς τε ὁμοφύλους χαὶ τοὺς ἄλλους 

ἅπαντας «ἐὰν οὖν“ φησί πυνθάνωνται, τί τὸ ὅν 

αὐτὸς εἰπεῖν ἔχων ἀρ᾽ οὐ δόξῷ διαπατᾶν“; ὁ ὃ 

νομα τῷ πέμψαντι, μηδ᾽ 

ἐ τὸ μὲν πρῶτον λέγε“ τὸ 

10 φησίν «αὐτοῖς, ὅτι ἐγώ εἰμι ὁ ὧν, ἵνα μαϑόντες διαφορὰν ὄντος τε χαὶ 

αἡ ὄντος προσαναδιδαχϑῶσιν. ὡς οὐδὲν ὄνομα τὸ παράπαν ἐπ᾽ ἐμοῦ 
[Ἂ Ύ ““ν -»" "» ᾿ ,. -" 

χυριοληγεῖται, ᾧ ῳόνῳ πρόσεστι τὸ εἶναι. ἐὰν δ᾽ ἀσθενέστεροι τὰς τὸ 
, μ᾿ » - , ΄»Ν σι - " ᾽ “ἃ“ἕὁ(}᾽-Ὃ- 

φύσεις ὄντες ἐπιζητῶσι πρόσρησιν, δήλωσον αὐτοῖς μὴ μόνον τοῦϑ᾽ ὅτι 

ν» 90. ϑεός εἰμι, αλλ ὅτι χαὶ τριῶν τῶν ἐπωνύμων ἀνδρῶν ἀρετῆς, ϑεὸς 
᾿ - ᾿ " " " ᾽ ΄ -« μ.: 

15. ᾿Αβραὰμ χαὶ ϑεὸς Ἰσαὰχ χαὶ θεὸς Ἰαχώβ, ὧν ὁ μὲν τῆς διδαχτῆς, ὃ δὲ τῆς 

φυσιχῆς, ὃ ὃὲ τῆς ἀσχητιχῆς σοφίας χανών ἐστιν. ἐὰν δὲ ἔτι ἀπιστῶτι, τρισὶ 

σημείοις ἀναδιδαχϑέντες μεταβαληῦσιν, ἃ πρότερον οὔτε τις εἶδεν οὔτε 
" ν ὥώ Ὕ "ῖ ᾿ “Ὁ [2 “  »,ΜδδὴΒωιἌ ν᾿ " ν “- 

ἡχηυαξν οἰρν ἡμέ μὴ ἣν δὲ τὰ σημεῖα τοιάδε" ῥάβδον, ἣν εἶχεν, εἰς τοῦ- 1 “1 

ὅαφος ῥῖψαι χελεύ ῶ» αὐτίχα ψυχωϑθεῖσα εἴοπε χαὶ τῶν ἀπόδων τ 

90 ἡγξμονιχώτατον ὕπερμ Ἰευ δράχων γίνεται τελειότατος" ταχέως δ᾽ ἀπὸ- 

1 ἵἴλεος (ὦ πρὸς} παρὰ Δ(ν) εὐλαβηϑεὶς ΠΠΡ: φοβηϑεὶς σοίοτὶ 

2. πραγμάτων] πραχϑέντων οοη]. Μίαην, 1 παραλαβὼν ΟΡΈΕΜΑ ΟΣ) ὃ προ- 

χεκλῆσθαι ὁοπὶ. Μαμ, ΡΟδὶ ἵνα δἰ. μοι ΠΡ) Ὁ ὁδὸν ΠΡ οἷ. σοῖθεὶ 

ἔξω τῶν ὄρων ΟΠΡ (ας. γῸ): τῶν ὅρων ὁπ}. δοίονὶ προελθών ἡ ΟΟΚΈ, ἐπελϑόν 2 

8 τοῦ πέμψαντος Δ(ν) 9. αὐτὸ (ἃ ἔχων (ΘῊΡ: ἔχω εοἰετγὶ (ν) 

10 ὅτι ἐγώ οοαά,: ὅτι οἵην ν 11 τὸ παράπαν ἐπ᾽ ἐμοῦ ΥὉ, τὸ παράπαν ἐπ 

ἐμοὶ Κά: ἐπ᾽ ἐμοῦ τὸ παράπαν ἰγάηβρ. ὁδίογὶ τῷ δὲ ΝῸ 19. πρόρρησιν ΘῊΡ 
11 τριῶν ἀνδρῶν τῶν ἐπωνύμων ἀρετῆς ζϑεύφ» οομϊ, δίδησ, 12. διδαχτιχῆς Π 

10 ἀσχητῆς νοὐ δ ῃρ,. σοφίας ΚΝ ΟΙΚ ἘΠΠΡ : οἷα. σοῖσι δὲ] δὲ χαὶ ΠΡν) 

11 οὔτ᾽ Δὰ 18 ῥάβδον μὲν 2 ι.9 ἠδ᾽ κα 30 δράχων γίνεται ὑπερ- 
μεγέϑης ἰγϑῆνῃ. ΚΖ τελειύτατος" ταχέως ὃ᾽ ἀποχωρήσας ()}} (τς. ΝΟ}; τελειό- 

τατὸς ταχέως" ἀποχωρήσας δ᾽ εσοἴοτὶ (ν) 30. 19.8.1 ὑποχωρήσας Κα 

ὕ 5βᾳᾳ. ἔχον, ἐὰρ. { 10---12 Π)Ὸ [0]. 939 ν. Φίλωνος: λέγε, φησίν, αὐτοῖς πυῦϑο- 

μένοις, τίς ὁ ἀποστείλας, ὁ ὧν ἀπέσταλκέν μὲ. ἵνα μαϑόντες διαφορὰν ὄντος τε καὶ μὴ 

ὄντος πρὸς ἀλήθειαν διδαγϑῶτσιν, ὡς οὐδὲν ὄνομα ἐπ᾽ ἐμοῦ τὸ παράπαν χυριηλογεῖται, ᾧ 

μόνῳ τὸ εἶναι πρόσεστιν. εἴ, 2᾽»ι- Δα, (λον. αὐ φεμίεκ 91: οὐδὲν γὰρ ὄνομα ἐπὶ ϑεοῦ 

κυριολογεῖσθαι δυνατόν. ... «ἐγὼ γάρ φησιν οεἰακὶ ὁ ὧν", ἀντιδιαστέλλιον ἑαυτὸν δηλονότι 

ὁ ὧν τοῖς μὴ οὖσιν, ἵνα γνῶσιν οἱ πρότερον ἀπατηϑέντες, ὅτι οὐχὶ τοῖς οὖσιν ἀλλὰ τοῖς 

μὴ οὖσιν προσέσχον. ... διὰ τοῦτο πρὸς τὸν δίωυσέα ἔφη «ἐγώ εἰμι ὁ ὥν“, ἵνα διὰ τῆς 

μετοχῆς ὄντος τοῦ ϑεοῦ [ὄντος} χαὶ μὴ ὄντων διαφορὰν διδάξῃ. 
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᾿ ’ - δ Υ , Α΄. Φ,,,., “Μη " ᾿ ΄ - - χωρήσας ἀπὸ τοῦ ζιύου χαὶ διὰ δέος ἤδη πρὸς φυγὴν ὁρμῶν μεταχαλεῖται 

χαὶ ϑεοῦ προστάξαντος ἅμα τε ϑάρσος ἐμποιήσαντος ἐπιδράττεται τῆς 
»-"  » ν᾿ ᾿ -- 

τὸ οὐρᾶς. ὃ δὲ ἰλυσπώμενος ἔτι χατὰ τὴν ἐπαφὴν ἵσταται χαὶ πρὸς μῆχος 

εὖ μάλα ταϑεὶς εὐθὺς εἰς θαχτηρί ἐστοιχειοῦ ἣν αὐτήν, ὡς μ ταϑεὶς εὐθὺς εἰς βαχτηρίαν μετεστοιχειοῦτο τὴν αὐτήν, ὡς 
ὧν θαυμάζειν μὲν τὰς μεταβολὰς ἀμφοτέρας, ποτέρα δὲ χαταπληχτιχωτέρα, 

μὴ δύνασθαι διαχρίνειν, τῆς ψυχῆς ἰσορρόπῳ πληχϑείσης φαντασία. 

19 τοῦτο ὑὲν δὴ πρῶτον, ἕτερον δ᾽ οὐχ εἰς μαχρὰν ἐϑαυματουργεῖτο" τῶν 

χειρῶν τὴν ἑτέραν προστάττει τοῖς χύλποις ἐπιχρύψαντα μιχρὸν ὕστερον 

προενεγχεῖν᾽ ὃράσαντος δὲ τὸ χελευσϑέν, ἢ χεὶρ λευχοτέρα χιύνος ἐξαπι- 

ναΐίως ἀναφαίνεται" πάλιν δὲ χαϑέντος εἰς τοὺς χύλπους χαὶ ἀνενεγχόντος, 10 

80 εἰς τὴν αὐτὴν χρόαν τρέπεται τὸ οἰχεῖον ἀπολαβοῦσα εἶδος. ταῦτα μὲν 

οὖν ὑπὸ μόνου αὖνος ἐπαιδεύξτο, ὡς παρὰ διδασχάλῳ γνώριμος, ἔχων παρ᾽ 

ἑαυτῷ τὰ τῶν τεράτων ὄργανα, τήν τε χεῖρα χαὶ τὴν βαχτηρίαν, οἷς 

81 προεφωδιάσϑη. τρίτον δ᾽ ἐπιφέρεσθαι μὲν οὐχ ἦν οὐδὲ προδιδάσχεσϑαι, 

--- ἔμελλε δ᾽ ἐχπλήττειν οὐχ ἔλαττον τὴν ἀρχὴν τοῦ 1ίνεσϑαι λαβὸν ἐν 15 

Αἰγύπτῳ. ἦν δὲ τοιοῦτο ,οτοῦ ποταμίου" Τησίν οὕὔδατος ὅσον ἂν 

ἀρυσάμενος ἐπὶ τὴν γῆν ἐχχέῃς, αἷμα ξανϑύτατον ἔσται πρὸς τῇ χρόα 

82 χαὶ τὴν δύναμιν ἑτεροιωϑὲν εἰς ἀλλαγὴν παντελῆ. πιστὸν ὃ᾽ ὡς 

ἔοιχε χαὶ τοῦτ᾽ ἀνεφαίνετο, οὐ μόνον διὰ τὸ τοῦ λέγοντος ἀψευδές, ἀλλὰ 
",“εοῖ ἡ ν - ᾿ . ν᾿ -- - ΄ 

χαὶ διὰ τὰ ἤδη προεπιδειχϑέντα ἐπί τε τῆς χειρὸς χαὶ τῆς βαχτηρίας Ὁ 

83 ϑαυματουργήματα. πιστεύων δ᾽ ὅμως παρῃτεῖτο τὴν χειροτονίαν 

1 ἤδη ΘΠΡ: οἱ. σοίοτὶ 2 τε οἵη. Ν 4 μετεστοιχειοῦτο (ἐ : ἀνεστοιχειοῦτο σοίοΓὶ (ν) 

ὃ ἀμφοτέρας τὰς μεταβολὰς ἴγᾶηϑ0ῃ., ΟΥΌ θ᾽ διαχρῖναι ΝῸ πληχϑείσης 

ΟΥΟΘΠΡ: πληγείσης οοἰοτὶ 11 χροιὰν ΚΙ Ζ ἀποβαλοῦσα (ἃ 12 διδασχάλου 
ΠΡΥ 00) γνώριμα ΥὉ 15. αἴ. τὴν ΘῊΡ: οἱ, σοίοτί 14. προετο- 

διάσϑη ΟΡ, προσεφωδιάσϑη ἡ ἐπιφαίνεσθαι Ρ 18 δὲ οὐκ ἔλαττον 

οιῃ. Ὁ τὴν οἵα, ΟΠΡΚΑ τὴν τοῦ γενέσθαι ἀρχὴν ἰγᾶῦβρῃ. α 
γενέσϑαι ΒΕΜΑ(ν) λαβὼν ΥΠΡΙΚΩ 10 τοιοῦτον ΟΗ0 ἂν] ἐὰν 

ΘῊΡ, οἵα. εοἰοτὶ 11 τῆς γῆς Ρ ἐχχέεις ΑΥῸ χροιᾶ Κ' 2 
πανάληϑες δὲ ὡς ἔπρεπεν 

18 παντελῆ. πιστὸν (ΠΡ: παντέλπιστον ΟΥ̓ΟΒΕΜΖ, παντέλπιστον Κι, παντά- 

πιστὸν ἃ δὲ ΜᾺ 19 τοῦτο ἃ 20. προεπιδειχϑέντα (ΗΡ: ἐπι- 

δειχϑέντα ςοίοτὶ 21 ϑαυμασιουργήματα ΒΕΜΥΚΑ 

21 84η. Ονίψεπες ἐπ σοί, Ηοινεῖ, Π11 (ι. ΠΧ γν. 59. ἰνοννῆι.}: ἋΌΪ σοορὶῖ δυάῖγο νούθιῃ 

ἀοὶ οἱ οἰοααΐα ἀἰνίηα βυβοίρογο, ὰπὸ βθηδὶῖ αὶ θη δὲ συδοί θὴ νοσδ βυδιη ἰδγαάδιηαιθ 

οὐ Ππηρθα ἴδηι 6586. 50 8π| ἰῃ 6! 6 σὴς ἰησαδαι; ἔπης 56. Ῥτοπα μίαν τη ἢ], ουῖϊπ σΟΘρὶ 

ἈΠ Οβοογο γογτ {Πππὰ νογθιπι. ..ν. αἱ 8ἰ ἰρβια 48 σοί οπιρΙοίυν ἀἰνί παι νογθθπι, 

ἐνν ἴρ886. ἀρυὰ ἀδιπι τηὰ τη 86. δηΐη8] ργοβίουίτασ . .. οἴπο5. θη τ ΠοΐΠ 68 δὲ σοτη- 

Ραγαιοηθπὶ ΥὙΘΓΌΪ αἀἰνίοἱ πὸ βοίυσι πο] σααθη ο8, 864 οἱ τημτἱ ρυϊαμπαϊ βυηΐϊ. 
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ἰσχνόφωνον χαὶ βραδύγλωσσον, οὐχ εὔλογον, αὐτὸν εἶναι φάσχων χαὶ 

μάλιστ᾽ ἀφ᾽ οὗ λέγοντος ἤχους ϑεοῦ" νομίσας 1ὰρ τὴν ἀνϑρωπίνην 

λογιύότητα χατὰ σύγχρισιν τῆς ϑείας ἀφωνίαν εἶναι χαὶ ἅμα τὴν φύσιν 

ν». 94. ΝΜ, εὐλαβὴς ὧν ὑπεστέλλετο | τοῖς ὑπερόγκοις, τὰ λίαν μεγάλα χρίνων οὐ 

ὃ χαϑ᾽ αὐτόν, χαὶ παρεχάλει ἕτερον ἐλέσϑαι τὸν εὐμαρῶς ἔχαστα τῶν 

ἐπισταλέντων διαπράξασθαι δυνησόμενων. ὁ δ᾽ ἀποδεξάμενος αὐτὸν 84 

τῆς αἰδοῦς ,ἀρά γε ἀγνοξῖς“ εἶπε ,τὸν δόντα ἀνθρώπῳ στόμα χαὶ χατα- 

σχευάσαντα Ἰλῶτταν χαὶ ἀρτηρίαν χαὶ τὴν ἅπασαν λογιχῇῆς φωνῆς 

ὀργανοποιίαν; αὐτός εἰμι ἐγώ. μηδὲν οὖν δείσῃς" ἐμοῦ γὰρ ἐπινεύσαντος 

0 ἀρϑρωϑήσεται πάντα χαὶ μεταβαλεῖ πρὸς τὸ μέτριον, ὡς μηδενὸς ἔτι 

ἐμποδίζοντος ῥεῖν εὔτροχον χαὶ λεῖον ἀπὸ χαϑαρᾶς: πηῆς τὸ τῶν 

λόγων νᾶμα. χρεία ὃ᾽ εἰ γένοιτο ἑρμηνέως, ὑποδιαχονιχὸν στόμα τὸν 

ἀδελφὸν ἕξεις, ἵν᾽ ὁ μὲν τῷ πλήϑει ἀπαγγέλλῃ τὰ ἀπὸ σοῦ, σὺ δ᾽ ἐχείνῳ 

τὰ ϑεῖα." 

1 (18.) Ταῦτ᾽ ἀκούσας --- οὐ γὰρ ἦν εἰς ἅπαν ἀντιλέγειν ἀσφαλὲς δῦ 

οὐδ᾽ ἀκίνδυνον --- ἄρας ἐβάδιζε μετὰ γυναιχὸς χαὶ τέχνων ὁδὸν τὴν ἐπ 

Αἴγυπτον, χαϑ᾽ ἣν ὑπαντήσαντα τὸν ἀδελφὸν πείϑει συναχολουϑεῖν 

ὑπειπὼν τὰ ϑεῖα λόγια" τῷ δ᾽ ἄρα προὐπείργαστο ἢ ψυχὴ χατ᾽ ἐπι- 

φροσύνην ϑεοῦ πρὸς πειϑαρχίαν, ὡς ἀνενδοιάστως συναινεῖν χαὶ ἑτοίμως 

"0 ἔπεσϑαι. παραγενόμενοι δ᾽ εἰς Αἴγυπτον Ἰνώμῃ χαὶ ψυχῇ μιᾷ τὸ μὲν δῦ 

πρῶτον τοὺς δημογέρηντας τοῦ ἔθνους συναγαγόντες ἐν ἀπορρήτῳ μηνύ- 

ουσι τοὺς χρησμοὺς χαὶ ὡς ἔλεον χαὶ οἴχτον λαβὼν αὐτῶν ὁ ϑεὸς 

ἐλευϑερίαν χαὶ τὴν ἐνθένδε μετανάστασιν εἰς ἀμείνω χώραν ὁμολογῶν 

Ι ργ. καὶ ΠΡ: ὁπ}. οθίοτγὶ εὔλογον] εὔγλωττον ΟΞ, εὔλαλον Υ ΤΟΚ: 

αὐτὸν ΟΜΟΡΚΑ Ὡ μάλιστα ΜᾺ ἤἥχουσε 3 νομίσαι ἩΡῸ 

ὃ λογιότητα ΘῊΡ: νηπιότητα οοιοΓί ϑείας Μαηρ, : ἀληϑείας ἑοαά, χαὶ ἅμα 

οἵα. ὦ 4. ὑπευτέλλετο ΟΡ: ὑπέστελλε σοίοτὶ τὰ σοῖτγ, ἰῃ ταῦτα Υ, 

ταῦτα Ὁ οὖ ΟΥ̓ΙΌΗΡ : οὐ, Ὁ, ἢ ἐθίοτὶ ὃ χαϑ᾽ αὑτόν ΘῊΡ: χατ᾽ αὐτόν 

σοίεγὶ (ν) Ὁ ἐπιταγέντων ἡ Ὁ δυνησόμενον ΠΡ: δυνάμενον οοίοτί 

1 ἄρ᾽ ἃ γε ΚΖ: οἵα. οδίοτὶ εἶπεν (ΒΕ 9 ἐγώ οι. Μ 

ἐπιπνεύσαντος γο}] ἐμπνεύσαντος ὑοπὶ. δίλην, 10 μέτριον ΠΗΡ: βέλτιον σοίογὶ (Υ) 

ὡς ΗΡ : οἵ. σοίοτὶ ἔτι οἴ, ΝΜ 11 ῥεῖν] ῥεύσειν οςουΐ. Μαηρ. 

132. λόγων) λογισμῶν ΠΡ 18 ἀπαγγέλλει Ὁ, ἀπαγγέλλοι ἀπὸ ΟΗΡ: 

ὑπὸ σοίοτὶ σὺ] σοἱ ὁ δὲ Ὁ 15 ταῦτα ὕ, τοῦτ᾽ ΠΡ εἰσάπαν ΑΚ 

ἀσφαλὲς ἀντι ἔγειν τγαῦβρ, ΔΓ) 10 οὐδὲ Ὁ ἄρας) δρὰς Ὁ τῆς 

γυναιχὸς Καὶ ἐπ᾿ (ΠΡ: χατ᾽ σοίογὶ (ν) 11 ἀπαντήσαντα ΝΟΚΞ 

γρ. ὑπειπὼν 
8 ὑπὸ τῶν (51) Καὶ 18. 19. χατ᾿ ἐπὶ σωφροσύνην Ὑ! 19. ϑεοῦ ΟἿ}: 

ϑείαν ὀοίοτγὶ συναινεῖν) συνιέναι ΥΟΚ3 2} ὡς] εἰς ἡ αὐτῶν λαβὼν 

ἰγάπερ. (ἃ 2 τὴν] τῶν Η" μετάστασιν ΜῈ 



1.0 ΡΗΙΓΟΝΙΒ 

“- Ὁ. αὐτὸ» Σπερδὶ ᾿ς δὲ τήρυ ϑτος κε ΤΟ τὰ" ἘΣ πα ξα ἀπν 5 δῖ αὐτὸς ἐσεσῦα! τῆς ὁδηῦ ἡγεμὼν ὑπισχνεῖται. υξτὰ ὃὲ ταῦτα χαὶ τιῷ ᾿- ΩΣ 

βασιλεῖ ϑαρροῦσιν ἤδη διαλέγεσθαι περὶ τοῦ τὸν λεὼν ἱερουργήσοντα 

ἐχπέμψαι τῶν ὅρων’ δεῖν τὰρ ἔφασχον ἐν ἐρήμῳ τὰς πατρίους ϑυσίας 

ἐπιτελεσθῆναι, μὴ χατὰ τὰ αὐτὰ ταῖς τῶν ἄλλων ἀνθρώπων τινομένας, 

ἀλλὰ τρόπῳ χαὶ νόμῳ διαφεύγοντι τὴν χοινότητα διὰ τὰς τῶν ἐϑῶν ὃ 

ὃΝ ἐξαιρέτους ἰδιότητας. ὃ δ᾽ ἐξ ἔτι σπαργάνων προγονιχῷ τύφῳ τὴν 

ψυχὴν πεπιεσμένος χαὶ μηδένα τὸ παράπαν νοητὸν ϑεὸν ἔξω τῶν ὁρατῶν 

γομίζων ἀποχρίνεται πρὸς ὕβριν εἰπών: ,τίς ἐστιν οὗ χρή με ὑπαχούειν; 

οὐχ οἶδα τὸν λεγόμενον τοῦτον χαινὸν χύριον" οὐχ ἐξαποστέλλω τὸ ἔθνος ἐπ 

89 προφάσει ἑορτῆς χαὶ θυσιῶν ἀφηνιάσον“ (οἵ, Εχοά, ὃ,2). εἶθ᾽ ἅτε χαλεπὸς τὸ 

χαὶ βαρύμηνις χαὶ ἀπαραίτητος τὴν ὀργὴν χελεύει τοὺς τοῖς ἔργοις ἐφεστῶτας 

προπηλαχίζεσθαι ὡς ἀνέσεις χαὶ σχολὴν ἐνδιδόντας, ἀνέσεως χαὶ σχολῆς 

εἶναι λέγων τὸ βουλεύεσϑαι περὶ ϑυσιῶν χαὶ ξορτῶν" τοὺς γὰρ ἐν ἀνάγχαις 
΄ 5" - 

τούτων οὐδὲ μεμνῇῆσϑαι, ἀλλ᾽ οἷς ὁ βίος ἐν εὐπαϑεία πολλῇ χαὶ τρυφῇ. 

φ 90 βαρυτέρας οὖν ἢ πρότερον συμφορὰς ὑπομενόντων χαὶ ἐπὶ τοῖς ἀμ" 

Μωυσῆν δυσχεραινόντων ὡς [ ἀπατεῶσι χαὶ τὰ μὲν λαῦρα τὰ δὲ φανερῶς μ. 95Ν. 

χαχηγορηύντων χαὶ ἀσεβείας αἰτιωμένων ἐπὶ τῷ δοχεῖν θεοῦ χατεψεῦσϑαι, 

δειχνύξιν ἄρχεται Μωυσῆς ἃ προὐδιδάχϑη τέρατα, νομίσας τοὺς ϑεασο. 

μένους ἐχ τὴς ἐπεχούσης ἀπιστίας εἰς πίστιν τῶν λεγομένων μεταβαλεῖν, 

νξτὸ χαὶ τῷ τώ διὰ σπουδῆς χαὶ Ὁ 91 ἢ. δὲ τῶν τεράτων ἐπίδειξις ἐγέν 

τοῖς ἐν τέλει τῶν Αἰγυπτίων. (10.,) πάντων οὖν τῶν δυνατῶν συρρυ- 
] 

ἕντων εἰς τὰ βασίλεια, λαβὼν τὴν βαχτηρίαν ὁ Μωυσέως ἀδελφὸς; χαὶ 

χατασείσας μάλα ἐπιδειχτιχῶς εἰς τοὔδαφος ῥίπτει" χαὶ ἢ μὲν δράχων 

Ι αὐτὸς ἡ: αὐτῆς Ζ, αὐτοῖς ἑσοίοτὶ 2 λαὸν Ρ ἱερουργήσαντα ΠΡ 

Ὁ ἐν ἐρημία ΥῸΙΞ 1 γινομένας (Υ 50: γινομέναις οοἰοΥ (γενομέναις Υ) 

ὃ νόμω καὶ τρόπω ἰτδη8ρ. ἅ διαφέροντι ΝὉ τῆς χοινότητος Υ Ὁ 

ἐϑνῶν ΙΓ ΧΥΘΝ 6 ἰδιότας (51) Ὁ ὅδ᾽ ζ προγονιχῶ (Ὁ : προγο- 

νιχῶν οσοίοτὶ ἴ ἔξω τῶν ὁρατῶν νοητὸν ϑεὸν γταηϑρ. 9. ἐξαποστέλλω 

ψΉΠΡ: ἐξαποστελῶ ΟΥ̓ 30, ἀποστέλλω οεοίοτϊ 10 ἐορτῶν ἅ ἀφηνιάτοντα 

ΒΝ, ἀφηνιάγοντας 11 τὴν] εἰς ΟΘΠΡ, οἵη. ΟΥῸ 12 ρμοβὲ ὡς «4. εἰς 
(ΠΡ 13. τοὺς] τοῖς ΒΕΜΑ 14 οὐδὲν Κὰ πολλὴ οὗ. ἡ 

1 ἐπὶ οι. Μ 1 ροβὲ δὲ αἰά, χαὶ ΠΡ 11 κατηγορούντων ΘΟ] 

ἀπεβείας Μδηρσ.: ἀσέβειαν οοὐα, τῷ} τὸ χατεψεῦσθαι ΟΠΠ͵ΡῚ χαταψεύδεσθϑαι 
ὁοίοτί 18 δειχνύειν ΠΡ: διχχονεῖν ἐρίοτὶ 18,19 ϑεχσομένους ἡ ΘΘΟῊΡ 

θεασαμένους οσοἰογὶ 10 εἰς τὴν πίστιν ἢ 20 ροϑὶ βασιλεῖ αἰ, αὐτῷ ΘῊΡ 

21 δυναστῶν ὁοῃΐ. δίαῃν, 91. 22 συροεόντων (ἱ 92 μωυσχέως γα: μκωὐσοῦ Ὁ, 

μωσέως οὐτζοτγὶ 26. ῥιπτεῖ ΒΕΜΑ, ὀύπτει ἃ 

Ι 344. ἔχοι. ὑ8Ρ. ὃ 20 5αᾳ. ἔχοι, 7, 10 5ηη. 
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αὐτίχα γινεται, οἱ δ᾽ ἐν χύχλῳ χατεθϑεῶντο χαὶ ἅμα ϑαυμαστιχῶς ἔχοντες 
- ᾽ " "ἢ ἌΡ» - ν᾽ ξΖιλυ: ἊΨ ". "- " ᾿ ΄ ᾿Ξ ηυ 

ὑπὸ δέους ἐξαναχωροῦντες ἀπέφευγον. σηφισταὶ ὃ ὥσηι χαὶ μάγοι παρξ- 9} 
’ ᾿ »"» ἢ ὡ. ᾿ ΝΑ, φ. - “- ᾿ . οὗ 

τυγχάνον ..Ττίι χαταπλττ σϑε: "Εἰπν" ,.’ῦ00 ἡμεῖς τῶν τοιουτῶων ἀμξλε- 

τήτως ἔχομεν, ἀλλὰ χρώμεδα τέγνῃ δημιουργῷ τῶν διοίων.“. εἶθ᾽ τ τως ἔχόμέν, χρυ; τξχνῃ ἡ ὈρῚς πε να 
΄ ν᾿ - 

ἕψαντης, δραχήντων πλῆϑος ἣν χαὶ περὶ ἕνα 
;» 

βὲ 
ι δ ἔχάστου βαχτηρίαν ἣν εἶχε ᾧ 

ἡ 

ῳ 

΄ 

τὸν πρῶτον εἰλοῦντη. ὃ 
, 

ἐχ πολλοῦ τοῦ περιόντος διαναστὰς πρὸς 93 

ὅψος τὰ μὲν στέρνα εὐρύνει, τὸ ὃὲ στόμα διοίξας ὀλχοῦ πνεύματος ῥύυ 

βιαιοτάτῃ χαϑάπερ βόλον ἰχϑύων πάντας ἐν χύχλῳ σαγηνεύσας ἐπισπᾶται 

χαὶ χαταπιὼν εἰς τὴν ἀρχαίαν φύσιν τῆς βαχτηρίας μετέβαλεν. ἤδη 94 ὃν με ὶ μχ φ ΠΣ ρίαν μεῖὸ δι 13: 

ιὸ μὲν οὖν ἐν ἐχάστου τῇ ψυχῇ τῶν ἐϑελοχαχηύντων τὸ ὕποπτον διήλεγξεν 

ἢ υεγαλουργηϑεῖσα ὄψις, ὡς μηχέτι νομίζειν ἀνθρώπων σοφίσματα χαὶ 

τέχνας εἶναι τὰ γινόμενα πεπλασμένας πρὴὸς ἀπάτην. ἀλλὰ δύναμιν ϑέειοη- 

ε' ς ἀρές. ἐπεὶ δὲ χαὶ διηληγεῖν Ὁ Ἕ (ὃς 
, κά , - ΑῚ 

ραν τὴν τούτων αἰτίαν, ἴ)͵ πάντα δρᾶν εὖ 
. ΠῚ “δ ἢ - - . , ᾿ -» 5 ΄ Ῥ - 

ἀναγχασϑέντες ὑπὸ τῆς τῶν γινομένων ἐμφανοῦς ἐναργείας οὐδὲν ἧττον 

ιῦ ἐϑρασύνοντο, τῆς αὐτῆς ἀπανθρωπίας χαὶ ἀσεβείας ὥσπερ ἀγαθοῦ τινης ὧν 

ἐπειληαμένοι βεβαιοτάτην, ἦτε τοὺς χαταδηυλωϑέντας ἀδίχως ἐλεοῦντες 

μήτε τὰ διὰ τῶν λήγων προσταττόμενα δρῶντες. ἅτε δὴ τοῦ ϑεοῦ 

τρανητέραις χρησμῶν ἀποδείξεσι ταῖς διὰ σημείων χαὶ τεράτων τὸ βούλημα 

ἡξὴηλωχήτος, ἐμβριθϑεστέρας ἐπανατάσεως ἐδέησε χαὶ πληγῶν ξἕσμοηῦ, 
᾿»":ν 30 αἷς οἵ ἄφρηνες νουϑετοῦνται, οὃς λύγος οὐχ ἐπαίδευσΞξ. 

Ι χαταϑεῶντο ( ἔχοντες} ἄγοντες ἡ 2 ἔξω χωροῦντες ΠΕΜΑΚ., ἐξανε- 

χώρουν 1ΠΠ ἀπέφυγον ΟΥ̓, ἔφευγον , οὐ. ΗΡ ὁ χαταπλήττεσαι (ἢ 
ὃ ἣν οὐ, α καὶ] οὗ ἐοη]. Μαηρ. Ὁ εἰλοῦντο ΒΕῈΝ δὲ ΧῸ 

Ἴ διανοίξας Ὁ (δι, 8. βιαιοτάτου Καὶ βόλος νοεῖ βόλους ὕδι., ἀμφιβόλω ΚΝ: 

9 τῆς] τὰς ν Ὃ μετέβαλλεν 1 9. 10 οὕτως μὲν οὖν ἑκάστου τοῦτο τεϑεαμένου 

τῶν ἐθελοχαχούντων (δι. [2 τέχνας} τεχνάσματα (αι. οὐ ά, ποπη}}} 

πεπλασμένα (αἴ. 132. 18 θειοτάτην Α (Γυγη.) 13 ἐπεὶ ΘΠΡ: ἐπειδὴ σοίογὶ 

χαὶ (ΟΠ: ὁπ). σοίοτὶ 14. ἐναργείας ΟΞ (σοη], Μδησ,) : ἐνεργείας σοίοτὶ 

10. ἐνειλημμένοι Ο (οἱ ν᾽ πὶ νἱ4.), ἀντειλημμένοι ΥΞΟΙΚ Ὁ, ἀντιλαμβανόμενοι τὴρ. Ὁ 

βεβαιότητος Καὶ, βεβαιήτητα Ζ, βιαιοτάτου ΒΙΜΑ 11 λόγων) λογίων ςοπὶ, Μίδηρ. 

πρησταττόμενοι ἡ 18 ἐπιδείξεσι Α(ν) τὸ βούλημα] βούλημα ἰπ ἤἥπε μὰρ, 

οἵη, "ἢ, τὸ ἱπ τοῦτο σοῦγ, τῇ. α]1., τοῦτο Μ 19 ἐπανατάσεως Μαηρ, : ἐπαναστάσειυς 

οοὐε, ἐδέησεν (ἢ 19. 20 ἐσμοῦ, αἷς (ἰαἱ.: αἷς μόναις ΠῚ αἷς μόνον Κ, ἐσμοῦ 

(οτη. αἷς) σδίοτὶ 20 οἱ οι. (δι. ἐπαίδευσεν ΟΡ (λι, 

Ὁ --- 1 Οαΐθθα ἰὼ ἔχοά. 7.12 ((δι. [νἴῥρ5.1 ρ. 639) Φίλωνος ἐβραίου: ἐκ πολλοῦ τοῦ 
περιόντος διαναστὰς πρὸς ὕψος ὃ ἐκ τῆς ῥάβδου Μωυσέως γενόμενος δράχων τὰ μὲν στέρνα 

εὑρύνει --- δρᾶν εὐμαρές. 10-- 15 γούορ. ὅς. Οὐπμεπί, ἰὼ Εσοά, 7.19 (Μίσαο τ. 874] 

(]. 843 ὙΥ ὁπ Νουα οπτ. Εγαριῃ, ΤὮΠ05. Ρ. 99): ταῦτα διήλεγξε τὰ σοφίσματα καὶ τὰς 

πεπλασμένας τέχνας πρὸς ἀπάτην ἡ καταπιοῦσα ῥάβδος τοῦ ᾿Ααρὼν τὰς τῶν μάγων ὡς 

ἀπὸ ϑειοτέρα: ποιήσασα τοῦτο δυνάμεως. 11-- 20 (ἰαἴοπα ἴῃ ἔχοι, ἴ,19 ((δὲ, 

1 ρ5, Τρ. 690) Φίλωνος ἐβραίου: ἅτε δὴ --ἐπαίδευσεν. 
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9 δΔέχα δὲ ἐπάγονται τῇ χώρᾳ τιμωρίαι. χατὰ τῶν τέλεια ἡμαρτηχύτων 

τέλειος ἀριϑμὸς χολάσεως- ἦν ὃὲ χόλασις παρηλλαχυῖα τὰς ἐν ἔϑει. 

(11.) τὰ τὰρ στοιχεῖα τοῦ παντός, γἢ χἀὶ ὕδωρ χαὶ ἀὴρ χαὶ πῦρ, ἐπι- 

τίϑενται, [ διχαιώσαντος ϑεοῦ, οἷς ἀπετελέσθη ὃ χύσμος, τὴν ἀσεβῶν ρ. 
- ων 

᾿ - ως ἮΝ...» ν- 9 ᾿Ξ Ἴ κω» Ψ Ὰ .] 4ῳΨ. κ( } 

χώραν φϑαρῆναι, πρὸς ἔνδειξιν χράτους ἀρχῆς ᾧ χέχρηται, τὰ αὐτὰ χαὶ 

σωτηρίως ἐπὶ γενέσει τῶν ὅλων σχηματίζοντος χαὶ τρέπόντος ὁπότε 

917 βουληϑείη πρὸς τὴν χατὰ τῶν ἀσεβῶν ἀπώλειαν. διανέμει δὲ τὰς χολάσεις. Ἰϑείη Ί 
τρεῖς μὲν τὰς ἐχ τῶν παχυμερξεστέρων στοιχείων γῆς χαὶ ὕδατος, ἐξ ὧν 

ἀπετελέσϑησαν αἱ σωματιχαὶ ποιότητες, ἐφεὶς τῷ Μωυσέως ἀδελφῷ, 

τὰς δ᾽ ἴσας ἐξ ἀέρος χαὶ πυρὸς τῶν ψυχογονιμωτάτων μόνῳ Μωυσεῖ, 10 

μίαν δὲ χοινὴν ἀυφητέροις ἐβδόμην ἐπιτρέπει, τρεῖς δὲ τὰς ἄλλας εἰς 

05 συμπλήρωσιν δεχάδης ἀνατί ησιν αὑτῷ. χαὶ πρώτας ἐπιφέρειν ἄρχεται 
᾿ ἋΣ 

᾿Ὶ . Ὑ »- “ ᾿ ᾿ ᾿ Υ͂Ρ "᾿ » ἢ μι ΄ 

τὰς ἀν᾽ ὕδατος" ἐπειδὴ γὰρ τὸ ὕδωρ Αἰγύπτιοι διαφερόντως ἐχτετιμήχασιν 

ἀρχὴν τῆς τῶν ὅλων γενέσεως τοῦτ᾽ εἶναι νομίζοντες, αὐτὸ πρῶτον 

ἠξίωσε χαλέσαι πρὸς τὴν τῶν ἀποδεχομένων ἐπίπληξίν τε χαὶ νουϑεσίαν. 15 

1 δ᾽ ΛΟΉΡ, οἱ. κι. τελείως (δι. οο, ποηπ}}}1 ἡμαρτημένον ΠΡ 2), χολάσεως 
οιπ. (ὑέ,; νοὶ ἀο]επάατη γὙ6] βοτῖθ. χολάσεων σοπεπι Μαηρ, ἦν βογὶρβί: ἡ ὁσοὐά. 

ἔϑει 
αἱ δὲ κολάσει; παρηλλαχυῖαι σοηΐ, Μαηρ, ἔϑνει Καὶ Ὁ. πῦρ χαὶ ἀὴρ ἰγαηβρ. ΚΖ 

4. τοῦ ϑεοῦ Καὶ Ὁ γενέσει σοτγ, οΧ γεννήσει Καὶ 1 βουληϑῆ α τῶν 
οἵη, ΔΘῸῊΡ 8 τὰς οὔι. ΥΟΓ τῶν οἵη. Υ᾿, 58. 03 9. αἱ σωματιχαὶ] 

χαὶ σώματι χαὶ πιότητες ἅ μωύσέος Μι μωσέως ΑἸΚ ἀδελφῷ 

πισι ᾿ς, ἄνω ([. 6 ἀνθρώπω) ἱἰπ ἰοχία Ρ 10 ἀέρων (ἢ μωῦσεῖ ΟΥΤΘΉΡ: 

μωΐσῇ σοίοτὶ 11 χοινὴν ΟΠ ΠΡ 2; χοινωνεῖν σοίοτὶ ἀμφοτέραις Ὁ 

ἑβδόμην ΠΡ: ἑπτὰ Ὸ, οτμ. οθίοτὶ 12. αὐτῶ οοὐά, 12 ἀφ᾽ ἐφ᾽ ἃ (ἐξ νυ) 
14 τοῦτο ἃ 1 ἠξίωσεν 2, ἠξίωσαι Καὶ καλέσαι] χολάσαι ὁ (ργοῦ, Μδηρ.) 
ἔχπληξιν 

1. 2 το14, Φίλωνος ἐβραίου: δέχα ἐπάγονται τῇ γώρᾳ πληγαί, χατὰ τῶν τελείως (τέλεια 

Μοηδο, 3) ἡμαρτηχότων τέλειος ἀριῦμός. προλέγει ὁ Μωσῆς τὰς πληγὰς χαὶ τὸν χαιρόν, 
ἵνα μὴ δόξῃ τοῖς πολλοῖς αὐτομάτως γίνεσθαι, Ἰ--- 14 ἔνοοον. ας. (Ὀπππεηῖ. ἴῃ 

"χοι, 7,12 ΔΠσης τ΄ 87,1 Οὐ]. δ4δ. δ46 ΜΝ ὁπαϊαπι 1. 1.): δέχα δὲ ἐπάγονται τῇ χώρᾳ τιμω- 

ρίαι, κατὰ τῶν τέλεια ἡμαρτηκότων τέλειος ἀριϑμὸς κολάσεως. ἡἣ δὲ κόλασις παραλλάττει 

τὰς ἐν ἔϑει. διχαιώσαντος ϑεοῦ διὰ στοιχείων, οἷς ὁ κόσμος συνέστη, τὴν ἀσεβῶν φϑείρεσϑαι 

χώραν, πρὸς ἔνδειξιν χράτου: ἀργῆς. τρεῖς μὲν οὖν πληγὰς τὰς ἐχ τῶν παχυτάτων στοι- 

χείων, γῆς καὶ ὕδατος, ὁ Μωυπτέως ἀδελφὸς ἐπιτρέπεται, τὰς δὲ ἴσας ἐξ ἀέρος χαὶ πυρὸς 
μόνος ὁ Μωυσῆς, μίαν δὲ χοινὴν ἄμφω τὴν ἑβδόμην, τὰς δὲ τρεῖς τὰς ἄλλας εἰς συμπλή- 
ρωσιν δεκάδης ἑαυτῷ ϑεὸς ἀνατίϑησι. χαὶ πρώτας ἐπιφέρειν ἄρχεται τὰς ἐξ ὕδατος - ἐπεὶ 
γὰρ ὕδωρ Αἰγύπτιοι διαφερήντως ἐτίμησαν ἀρχὴν τῆς τῶν ὅλων γενέσεως εἶναι τοῦτο νομί- 
σαντες... ἰ Ονίψεπος ἱπ σοι. Πον , 1Ὲ 3. (ι. 1Χ γν. 27 1 όοπιπι) 856 δὲ ἢΠ1Ὰ 

ΠΟ πηΐπη8 τ ἰπίποηδα νυἱάθίαγ οὈβογναῖίο, οὐπῃ αηδούαπι γ γθογα ΑΔΓΟΠ ἱπίογγο 

αἀἰονγ ῬΠαγδοπὶ νοὶ Ἀρργρίο, ἀυαρήλμη Μοβοα, απαοίδν νϑγὸ ἴρβθ ΠομαἾ ΠΗ8. 



ρ. 91. ἥξοντα: ἐπιδραμηοῦσα χατελάμβανε. πάλιν γὰρ ὁ Μωυσέως | ἀδελφὸς 
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τί οὖν οὐχ εἰς μαχρὰν συνέβη; τοῦ Μωυσέως ἀδελφοῦ προστάξε! ϑεία 99 

χατενεγχόντος τὴν βαχτηρίαν ἐπὶ τὸν ποταμόν, ὁ μὲν εὐθὺς ἀπ᾿ Αἰθιοπίας 

ἄχρι ϑαλάσσης εἰς αἴμα τρέπεται, συνεξαιματοῦνται δ᾽ αὐτῷ λίμναι, 

διώρυχες. χρῆναι, φρέατα, πηγαί, σύμπασα ἢ χατ᾽ Αἴγυπτον οὐσία 
- ὕδατης, ὡς ἀπορίᾳ ποτοῦ τὰ παρὰ ταῖς ὄχϑαις ἀναστέλλειν, τὰς δ᾽ ῷν 

ἀνατεμνομένας φλέβας χαϑάπερ ἐν ταῖς αἰμορραγίαις χρουνηδὸν αὐλοὺς 

ἀχοηντίζειν αἵματος, μηδεμιᾶς ἐνορωμένης διχυγχοῦς λιβάδης. ἐναπέϑνῃησχε 100 

δὲ χαὶ τὰ γένη τῶν ἰχϑύων ἅπαντα, ἅτε τῆς ζωτιχῇς δυνάμεως εἰς 

φϑοροποιὴν μεταβαλούσης, ὡς δυσωδίας πάντα διὰ πάντων ἀναπεπλῆσθϑαι, 
10 τοσούτων σηπομένων ἀϑρόον σωμάτων’ πολὺς δὲ χαὶ ἀνϑρώπων ὄχλος 

ὑπὸ δίψους διαφϑαρεὶς ἔχειτο σωρηδὸν ἐπὶ τῶν τριόδων, οὐ σϑενόντων 

ἐπὶ τὰ μνήματα τῶν οἰχείων τοὺς τετελευτηχότας ἐχχομίζειν. ἐπὶ τὰρ 10] 

ἡμέρας ἑπτὰ τὸ δεινὸν ἐχράτησεν, ξως οἱ μὲν Αἰγύπτιοι τοὺς ἀμοὶ 

Μωυσῆν. οὗτοι δὲ τὸν ϑεὸν ἱχέτευσαν, οἶχτον λαβεῖν τῶν ἀπολλυμένων" 
“-- ὧν ὁ δὲ τὴν φύσιν ἵλεως μεταβάλλει τὸ αἷμα εἰς ὕδωρ πότιμον ἀποδοὺς 

τῷ ποταμῷ χαϑαρὰ τὰ ἀρχαῖα ῥεῖθρα χαὶ σωτήριαλ. (18.) μιχρὸν δὲ 102 

ὥσην ἀνεϑέντες ἐπὶ ἘΣ Ὅστὴν ὠμότητα χαὶ παρανομίαν ἵεντο, ὡς ἢ 

τοῦ διχαίου παντάπασιν ἐξ ἀνθρώπων ἀφανισϑέντος ἢ τῶν ὑπουεινάντων 

μίαν τιμωρίαν δεύτερον οὐχ εἰωϑότων ἐπιπλήττεσθαι" παϑόντες δ᾽ ἀνε- 
Ἁ 30 διδάσχηντο .Ε τίων παίδων τρόπον μὴ χαταφρηνεῖν' ἢ γὰρ κόλασις 

ἑπομένη χατ᾽ ἴχνος μελλόντων μὲν ἐβράδυνε, πρὸς δὲ τὰ ἀδιχήματ 

03 

χελευσϑεὶς διώρυξι χαὶ λίμναις χαὶ ἔλεσι τὴν ῥάβδον ἐχτείνας ἐπιφέρει" 

πρὸς δὲ τὴν ἔχτασιν βατράχων πληϑὺς ἀνέρπει τοσαύτη, ὡς μὴ μόνην 

1 τί] τοῦτο οοηΐ. πὸ μωσέως ἐοπά. 2 ἀπὸ ΔΕ 3 δὲ ΟΥῸ 

4 διώρυγες Κ᾽ Ὁ, παννις Κ πηγαί οὐ. ΒΕΜΑ ὦ τὰ παρὰ ταῖς ὄχϑαις 
ΟΥ̓ΤΟΤΙΡΚΙΖ: τὰς παρ᾽ αὐταῖς ὄχϑας Ν' Ὃ, ταῖς (50) παρ᾽ αὐταῖς ὄχϑας Κὶ', τὰς ὄχϑας 

ΒΕΜΑ δὲ ( Ὁ αὐλοὺς οτὰ8. Υ, οἵα. ὁ 1 διχυγῆς Ο', ἐναυγοῦς Υ! 

αἱ νἱά,, ἐν αὐτοῖς 0 Κ 8. χαὶ οπι. α πάντα ΟΥ̓ 9. μεταβαλλούσης 
ΒΕΜΑΗΖ δι᾿ ἁπάντων ΜΝ 10 ἀϑρόων ἩΡΚΖ 14. ἱκέτευσαν ΠΠΡ: 

ἱκέτευον σοίοτὶ 10 πότιμον] ποτάμιον ΒΕΜΑ 16 δ᾽ ΔΟΠΡ 

11 ὠμότατα Μ ἵεντο ΑΚ: ἵεντο σοίοτὶ 19 χαὶ ἀπίο δεύτερον αὐ. ὙΠῸ 
δευτέραν (}11}Ζ2, δευτέρᾳ οσοπὶ. Μαηρ, οὐκ εἰωϑότων] ἐθελόντων ΥΠΟΚ 

ἐπιπλήττεσϑαι ΟΠΡ: πλήττεσθαι σοιοτὶ παϑόντε:] πάντες ΥῸ 19. 90 ἂν 

ἐδιδάσχοντο 21] μελόντων Κα 22 χαταλαμβάνει ΠῚ’ μωπέως οοὐε, 

34. ἀνέρπει ΟΠΡ: ἀνεῖρπε σοίοιὶ 

1 Ξηη. Εχοά. 7, 19-- 90 22 βηη. ἔχοι. 8,} --:ὸ 



14 ΡΗ͂ΙΠΟΝΙΞ 

ἀγορὰς χαὶ πᾶσαν τὴν ὕπαιθρον, ἀλλὰ ποὺς τούτοις ἐπαύλεις. οἰχίας. 

ἱερά, πάντα ἰδιωτιχὴν χαὶ δημόσιον τόπον πεπληρῶσϑαι. χαϑάπερ εἰς 

ἀποιχίαν ἕν γένος τῶν ἐνύῶρων τῆς φύσξως ἐχπέμψαι διανοηϑείσης πρὸς 

104 τὴν ἐναντίαν χώραν" ἐναντία γὰρ χέρσος ὕῦχτι. μήτ᾽ οὖν ἔξω προξλϑεῖν 
[μὰ 

ξἕνεχα τηῦ προχατέχεσθαι τοὺς στενωποὺς μήτ᾽ ἔνδον δυνάμενοι μένειν [41} 

᾿ - χαὶ ΤΕ τὰ ἐν μυχοῖς ἤδη προχατειλήφεσαν ἄγρι χαὶ τῶν ὑψηλοτάτων 

-- 
ρ ᾿ 4 - ΄ " 

ἀνέρποντες ν ἐσχάταις ἦσαν συμφοραῖς χαὶ σωτηρίας ἀπογνώσει. 

[0Ὁ πάλιν οὖν χαταφεύγουσιν ἐπὶ τοὺς αὐτούς, ὑποσχομένου τοῦ βασιλέως 

ἐπιτρέψαι τὴν ἔξοδον “Ἰβραίοις" οἱ δὲ λιταῖς τὸν ἢξὸν ἐξευμενίζοντα!ι" 
φΦ ᾿ ᾿] ., - “- 

χαὶ ἐπινεύσαντος, τῶν φρύνων οἱ μὲν εἰς τὸν ποταμὸν ἀναχωροῦσι, τῶν 10 
Ἄ ᾿ 3 ᾿ [ς “-- ᾿ »- 

)ὺς διαφτ)αρέντων χατὰ τὰς τριήόδηυς ὕγμῶνε: ἦσαν, σωρηϑὼν 

ἐπιρερόντων χαὶ τοὺς οἴχολεν διὰ τὰς ἀνυποίστους ὀσμάς, αἱ ἐχ νεχρῶν 
᾿ ΄ ᾿ ,Υ ᾿Ὶ "᾿ Ν “Ἄ᾿᾽ΔΑ-» 

σωμάτων χαὶ τοιούτων ἀνεφξοοντη, ἃ χαὶ ἔνψυγα ὄντα πολλὴν ἀηδίαν 
-»" 

100 παρέχεται ταῖς αἰσθήσεσι. (19.) διαπνεύσαντες δὲ τῆς τιαωρίας ἐπ᾽ 

λίγον ὥσπερ ἐν τοῖς ἀγῶσιν ἀϑληταὶ συλλεξάμενοι δύναμιν, ἵν᾽ ἀπ᾽ 1Ὁ 
᾿ ᾿ 
ἐρρωμενεστέρας ἰσχύος ἀδιχῶσι, πάλιν εἰς τὴν τ άνω χαχίαν ἀνξῆραμον 

5 

101 ἐχλαβόμενοι ὧν τέως ὑπέμειναν χαχῶν. ἐπισγὼν δὲ τὰς ἐχ τοῦ ὕδατος 
, ᾿ - ΄ "» 

τιμωρίας ὁ ϑεὸς τὰς ἐχ γῆς ἐπέφερξΞ τὸν αὐτὸν ἐπιστήσας χολαστήν, οὗ 

πάλιν χατὰ τὸ προσταχϑὲν τῇ βαχτηρία τοὐῦαφος παίσαντος φηρὰ σχνιπῶν 
’ 

10Ν ἐχύϑη χαὶ ταὐεῖσα χαϑάπερ νέφος ἅπαπαν ἐπέσχεν Αἴγυπτον. τὸ δὲ ἢ 
κ᾿ ἐν  Σὴ Ὡς συν ὰ ἐς αχοετάχου" οὐ «ἀο. ἀξνον. Χηνμα νδν ζῶον, εἰ χαὶ βραχύτατον. ὅμως ἀργαλεώτατην" οὐ γὰρ πόνον λυμαίνεται 

᾿ » ἀ 

Σ ᾿ Ὶ - ν᾿  Ἀς "ἢ ἢ. ᾽ “ἍἌψ'ν"νλ2ιῖ 

τὴν ἐπιφάνειαν χνησυοὺς ἐμποιοῦν ἀηδεῖς χαὶ βλαβερωτάτους, ἀλλὰ χαὶ 
᾿] . 

εἰς τἀντὴς βιάζεται διὰ μυχτήρων χαὶ ὥτων’ σΐνεται ῶὲ χαὶ χήρας 

ἀγορὰς] ἀγροὺς σὐηϊ. Μίαῃρ. τὴν ΠΡ: σα. σοίοτὶ ὑπαίϑριον (ΠῚ ν) 

ἡ ἐναντίαν] τῶν ἐναντίων ΗΡ (Τγπ.,) μήτε ΟΥΡ ἢ δυνάμενοι μένειν 

{ΠῚΡ: μένειν δυνάμενοι σοίοτὶ 0 τὰ οα. Ρ προκατειλήφεισαν ΠῚ ν) 

ὑψηλοτέρων Ὁ ἰ ἐνέρποντες ἡ 8 ἐπὶ τοὺς} εἰς ΕΜ Α 9. ἐξευμε- 

νἰζοντο ΟΒΕΜΑΚΙΖ 10 εἰς τὸν ποταμὸν οἵη. ἡ τὸν ΟΠΙΤΡῪ 30 : οἵη. σοίογὶ 

δια 
11 δὲ νῸ χαταφϑαρέντων (Ἱ ϑιμῶνες ( 12 ἐς φερομένων Υ50 

τοὺς} τῶν Χ30 ὀδμάς Κ 14. ἀναπνεύσαντες Π0η1. Μίδληρ. 1ῷ ἵν ΠΠΡΕᾺ: 

0πη1. σοίογί ιῖτ6 ἀδιχῶσι ΠΗΡΚ : ἀδικοῦσι σοίοεὶ }1 ἐχλαϑόμενοι οτη. 

τὲ ὡς ἡ ὑπέμειναν (ΠΡ: ὑπέμξναν (510) Δ, ὑπέμενον τοίοτὶ [8 ἐκ τῆς 

τς ὁ ἐπιφέρει ΒΕΜΑΚΑ 19 τοὔδαφος οἵη. Μ σχνηπῶν Τ|, σχνιφῶν 

ΟΘΥΘΡῈΜ 20 ἐχύϑη ΘῊΡ: ἐξεχύϑη οοίου 91 βαρύτατον δ ἀλλ᾽ 

ἥμως ἅ Ροβὶ λυμαίνεται αἰ. τῶν σωμάτων ΚΣ 21. 22 τὴν ἐπιφάνειαν 

λυμαίνεται ἔγαπδρ, ἢν) 99. ἐμποιῶν ἡ βλαβερωτάτας ΒΝ 28. τὰἀντὸς} 

τ᾿ άυτὸος (αἸο) Ο, τὰ ἐντὸς Δ, παντὸς (ἱ διὰ) μέχρι ΕΜ Ὰ 

11 καᾳ. ἔχοι, 8,10.---19 90... -Τ140.8 γοθῦρ. “ας, Οὐπβεμ, ἐπ σοα, δ. 10 ΠΡ πὸ 

ι. 51,1 (]. δῦ Δ ὁπαπ Νου οπίά, βγάσαν, ΤΠ Πο 5. ρ. 91): οἱ δὲ λεπτότατοι σκνῖπες 



ὉΕΥΙΤΑ ΜΟΞΙΒ ΠΙΒ.1 145 

ὀφθαλμῶν εἰσπετόμενον, εἰ μὴ φυλάξαιτό τις φυλαχὴ δὲ τίς ἔμελλε 

πρὸς τοσαύτην ἔσεσϑαι φοράν, χαὶ μάλιστα ϑεοῦ χολάζοντος; ἴσως ἂν 109 

τις ἐπιζητήσειε, διὰ τί τοῖς οὕτως ἀφανέσι χαὶ ἠμελημένοις ζῴοις ἔτι- 

μωρεῖτο τὴν χώραν παρεὶς ἄρχτους χαὶ λέοντας χαὶ παρδάλεις χαὶ τὰ. 

ὅ ἄλλα γένη τῶν ἀτιϑάσων ϑηρίων, ἃ σαρχῶν ἀνθρωπείων ἅπτεται, χαὶ 

εἰ μὴ ταῦτα, τὰς γοῦν Αἰγυπτίας ἀσπίδας, ὧν τὰ δήγματα πέφυχεν 

ἀνυπερθέτως ἀναιρεῖν. εἰ δ᾽ ὄντως ἀγνοεῖ, μαϑέτω’ πρῶτον μὲν ὅτι Πὺ 

τοὺς οἰκήτορας τῆς χώρας ὁ ϑεὸς νουϑετῆσαι μᾶλλον ἐβούλετο ἢ ὃια- 

Ρ. 98Μ. φϑεῖραι" βουληϑεὶς γὰρ ἀφανίζειν εἰς ] ἅπαν οὐχ ἂν ζῴοις ἐχρῆτο πρὸς 

10ὼ τὰς ἐπιθέσεις ὥσπερ συνεργοῖς, ἀλλὰ τοῖς ϑεηλάτοις χαχοῖς, λιμῷ τε 

χαὶ λοιμῷ. μετὰ δὲ ταῦτα χἀχεῖνο προσδιδασχέσϑω μάϑημα πρὸς 1] 

ἅπαντα τὸν βίον ἀναγχαῖον τί δὲ τοῦτ᾽ ἐστίν; ἀνϑρωποι μὲν γὰρ ὅταν 

πολεμῶσι, τὸ δυνατώτατον εἰς συμμαχίαν ἐπιχουριχὸν ἐξετάζουσιν, ὃ 

τὴν αὐτῶν ἀσϑένειαν ἐχπλήσει" θεὸς ὃ᾽ ἢ ἀνωτάτω χαὶ μεγίστη δύναμις 

1 ὧν οὐδενός ἐστι χρεῖος" ἐὰν ὃέ που βουληϑῇ χαϑάπερ ὀργάνοις τισὶ 

Ϊ εἰσπετώμενον ΑΖ δὲ] δὴ Α 2 ροβὲ ἴσως αὐά, δ᾽ 305; ζοῦν) ἄν οοηΐϊ. 

ὍΥ ΘΩα]. ὃ οὕτω ἁ, οὕτως οτῃ. Κα! 2 ἀφανέσι χαὶ ὁπ). 4 ἄρχους Ο 
χαὶ μτ, οἱ δ11. ου. ΥῸ τὰ οὐ. ΒΕΜΑΚΑ 4, ὃ τἄλλα Ὁ ὃ ἀτιϑάσων 

ΟΒΕΚΗΉΡ: ἀτιϑάσσων σοἰοτὶ Ροβὲ ἃ οδὐά. χαὶ ΒΕΜΑΚΖ ἀνθϑρωπίων ὦ, 

ἀνϑρωπίνων ἡ 0. δείγματα (ΟΡ ἢ εἰ δ᾽ ὄντως ἀγνοεῖ οἵη. ἢ 

εἰ 8 δδ᾽ Κ, ὄντως} οὕτως ν30Κ3 ἀγνοεῖ ΠΡ: ἀπορεῖ ΥΟΙΚ5, ἀναιρεῖ 
ΒΕΜΑ, οι. Κ'Ζ 8 τῆς χώρας οὔ. Ϊ, (Τ τη.) 10. 11 λοιμῶ τε χαὶ λιμῶ 
ἔγαπϑρ. ἃ 11 προδιδασχέσϑω ΒΕΜΑ 12 δὲ] δαὶ ΒΕῈΜ τοῦτ᾽ ΟΟΠΡ: 

τοῦτό οοίοτί τὰρ ΥΘΟΘΠΡῸ; ὁπ. οδίοτὶ 19. δυνατώτερον ΠῚΡ 

ὀνομάβηυσιν ὉᾺ 14 ἐχπλήσσει ΒΕΆΠΙΡ, ἐχπλήττει ἢ, ἐχπληρώσει ΚΖ ὁ ϑεὸς ἢ 
δὲ ΝΟ ἡ οὐ. Ὁ ἀνωτάτη Ὁ 1Ὁ ὧν] ὦ ΟἉ, ὃς γ30, ὧν ὃς ΚΞ 

οὐδενός ἐστι χρεῖος ΥΟΙΚ᾿: οὐδενὸς χρεία (σοτγ. ὁχ χρεῖος) ἐστίν Π6, οὐδενὸς ἐν χρεία ἐστίν 
ΠΕ, οὐδενὸς χρεῖος (οι). ἐστι) ΘῊΡ, ὦ οὐδενὸς χρεία Κ΄ 2, οππ. ΒΕΜᾺ δέ Ὁ: 

οτη, οοὐά. που} περ ἡ 

ἀφανέσι δήγμασι τοὺς Αἰγυπτίους ἀλγύνουσι" δι᾽ ὧν δείχνυται, ὡς οὐ χαταφϑεῖραι ϑεὸς 

παιδεῦσαι δὲ μόνον Αἰγυπτίους ἠβούλετο, ἦ γὰρ ἂν ἑρπετὰ χαὶ ϑηρία χατὰ τούτων ἐχίνησε, 

μᾶλλον δὲ λιμόν τε καὶ λοιμόν. ἀλλ᾽ οὐδὲ τοῖς μεγάλα δυναμένοις ζῴοις χρῆται πρὸς 

συμμαχίαν ϑεός, ὡς ἂν μὴ τῆς ἐχείνων δόξῃ δυνάμεως τὰ πραττόμενα, τοῖς δὲ λεπτοῖς καὶ 

ἀσϑενέσιν ἀμάχους δυνάμεις ἐνίησιν, ὡς ὑπ᾽ αὐτῶν ἀπαγορεῦσαι πᾶσαν τὴν Αἴγυπτον καὶ 

βοᾶν ἀναγκασθῆναι, ὅτι ,δάχτυλος τοῦτο ϑεοῦ" γεῖρα γὰρ ϑεοῦ μηδὲ τὸν σύμπαντα κόσμον 

ὑφίστασϑαι. 4 οἵ. ϑαρ. ϑαίοιι. 11,17 (158) οὐ γὰρ ἠπόρει ἡ παντοδύναμός σοῦ χεὶρ 

χαὶ χτίσασα τὸν κόσμον ἐξ ἀμόρφου ὕλης ἐπιπέμψαι αὐτοῖς πλῆϑος ἄρχων ἢ ϑρασεῖς 

λέοντας. 12--᾿46,μ44. ΠῸ [0]. 13ῦν τοῦ αὐτοῦ (Φίλωνος) ἐκ τοῦ αὐτοῦ λόγου (περὶ 

Μωυσέως βίου) ΠῈ 00]. 120. τοῦ αὐτοῦ: ἄνθρωποι μὲν γὰρ --- ἐγχατασχευάσας ὅὃι᾽ αὐτῶν 
ἀμόνεται μὲν τοὺς ἀδιχοῦντας, βοηϑεῖ δὲ τοῖς ἀδιχουμένοις. 

ῬΒΠ}ΟΌἾβ. ὀροτα ν0]. ΤΥ 10 
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χρήσασϑαι πρὸς τὰς τιμωρίας, οὐ τὰ ἐρρωμενέστατα χαὶ μέγιστα αἱρεῖ- 

ται, τῆς τούτων ἀλχῆς ἤχιστα φροντίζων. ἀλλὰ τοῖς εὐτελέσι χαὶ μιχροῖς 

ἀμάχους χαὶ ἀηττήτους δυνάμεις ἐγχατασχευάσας ἀμύνεται δι᾿ αὐτῶν 

115 τοὺς ἀδιχοῦντας, χαϑὰ χαὶ νῦν. τί γὰρ εὐτελέστερον σχνιπός; ἀλλ᾿ ὅμως 

τοσοῦτον ἴσχυσεν, ὡς ἀπαγορεῦσαι πᾶσαν Αἴγυπτον χαὶ ἐχβοᾶν ἀναγχα- ὁ 

σϑῆνα!, ὅτι δάχτυλος ὕϑεοῦ τοῦτ᾽ ἐστί“ (Εχοά. 8,19)" χεῖρα γὰρ ϑεοῦ 

μηδὲ τὴν σύμπασαν ηἰχηουμένην ὑποστῆνα! ἄν ἀπὸ περάτων ἐπὶ πέρατα, 

μᾶλλον ἣδ᾽ οὐδὲ τὸν σύμπαντα χόσμον. 

113 (30.) Τοιαῦται μὲν αἵ διὰ τοῦ Μωυσέως ἀδελφοῦ τιμωρίαι" ἃς 

δὲ αὐτὸς Μωυσῆς ὑπηρέτησε χαὶ ἐξ οἵων τῆς φύσεως συνέστησαν μερῶν, 10 
χατὰ τὸ ἀχόληυδον ἐπισχεπτέον. ἀὴρ μὲν οὖν χαὶ οὐρανός, αἱ χαϑα- 

ρώταται μοῖραι τῆς τῶν ὅλων οὐσίας, παρ᾽ ὕδατος χαὶ τῆς διαδέχονται 

τὴν ἐπ᾿ Αἰγύπτῳ νουθεσίαν, ἧς ἐπίτροπος ἐχειροτονήθη Μωυσῆς. 

14 ἤρξατο ὃὲ πρότερον τὴν ἀέρα διαχινεῖν. Αἴγυπτος γὰρ αὐνη σχεδόν τι 

- ὡ παρὰ τὰς ἐν τῷ νοτίῳ χλίματι χώρας τῶν ἐτησίων ὡρῶν μίαν τὴν 

χειμερινὴν οὐ παραδέχεται, τάχα μέν, ὡς λύγος, διὰ τὸ μὴ πόρρω 

ζώνης διαχεχαυμένης εἶναι, ῥέοντος τοῦ πυρώδους ἐχεῖθϑεν ἀφανῶς; χαὶ 

τὰν χύχλῳ πάντα ἀλεαίνοντος, τάχα ὃξ ἐπεὶ χαὶ ταῖς θεριναῖς τροπαῖς 
ι "δ πλημμυρῶν ὃ ποταμὸς προαναλίσχει τὰς νεφώσεις --- ἄρχεται μὲν τὰρ 

Π 

᾿ 

ἐπιβαίνειν ϑέρους ἐνισταμένου, λήγει δὲ λήγοντος, ἐν ᾧ χρύνῳ καὶ οἱ 0 

ἐτησίαι χαταράττουσιν ἐξ ἐναντία: τῶν τοῦ Νείλου στομάτων. ὃι᾽ ὧν 
ν ΄ .] » “-- , ᾿ - » 9 ᾿ 

ἔτι χωλυόμενος ἐχχεῖσθαι, τῆς ϑαλάσσης ὑπὸ βίας τῶν ἀνέμων πρὸς 

ὕψος αἰρομένης χαὶ τὰς τριχυμίας ὥσπερ μαχρὸν τεῖχος ἀποτεινούσης, 

ἐντὸς εἰλεῖται, χάπειτα τῶν ῥείθρων ὑπαντιαζόντων τοῦ τε χατιόντης 

Ϊ ἐρρωμενέστερα ΟΖ ΡΝ 2 τῆς τῶν ἀλχῆς ἥχιστα φροντιζόντων ὨῸ τούτων 
τερον 

οἵη, Ὀκ εὐτελεστέροις Ὁ χαὶ μιχροῖς οαιμ. Ὦ 4 εὐτελέστατον (ἰ 

σχανηπός ἃ ἢ ὡς ὍΠΡ: ὥστ᾽ Κι, ὥστε σοἰοτὶ 6 ϑεοῦ τοῦτ᾽ αὐτοῦ τ΄ ἅ 

8 δὲ νΟΚ. Ὁ τοιαῦτα (510) 2 μωϊτέος ΚΟ, μωσέως ΜΛΉ, μωτέος " 

10 μωυσῆς αὐτὸς ἰγαπβρ. ΟΥ̓ 11 χαὶ ἃπίο αἱ δὐὰ, ΕΜΑΚΖ 123 παρὰ 

χαὶ οἵη, ), αὐ. 5 12 ἐπ᾽ αἰγύπτω ΟΡ: ἐπ᾿ αἴγυπτον σοίετὶ μωσῆς Ὁ 

δια 
14. μεταχινεῖν αὶ 1ἢ τῷ οὔ. (ΟΠΡ ὁρῶν ἃ ' 17 ρμοβὲ ζώνης κα. 

τῆς ΥῸ (Τογῖ. τϑοῖο) κεχαυμένης ΒΕΜΑ "51 ῥέοντος τά. γὰρ ΟΒῈΝ 

ἐκεῖϑεν τοῦ πυρώδους ἰτᾶηβρ. ΒΕΜΑΚΖ ἀφανῶς} ἀφθόνως οοπὶ. δορ. 

18 ἀλεαίνοντος (ΠῚ: λεαίνοντος ΒΕΜΑΥΟ, αδαίνοντος ΟΚ 19 πλημμυρῶν 5ογίμβὶ 

(ες. ὃ 902}; πλημμύρων ΠΡΙΚΖ, πλημύρων Οὐ, πληϑύνων δσοιοτὶ προσαναλίσχει 
μὲν οὐ. ΒΕΑ Κα, μὲν γὰρ οἵη. Ν 20 ϑέρους ὁ. αὶ 20. 21 αἱ ἐτησίαι ΚΟ, 

αἱ ἑτήσιοι Κα, ὑετισίαι Β, ὑετίαι Μ 3] χαταράττουσιν ΟΟΠΟζ: χαταρράττουσιν 

σοίοε! (ν) ΡΟ5ι χαταράττουσι (4. χαὶ οἱ (11Π 24 εἰλεῖται ΒΕ ΘΗΡΖ 
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ἄνωϑεν ἀπὸ τῶν πηγῶν χαὶ τοῦ ϑύραζε χωρεῖν ὀφείλοντος ταῖς ἀναχο- 

παῖς ἀνατρέχοντος εὐρύνεσθαί τε μὴ δυναμένων (αἴ γὰρ παρ᾽ ξκάτερα 

ἐχϑλίβουσιν ὄχϑαι), μετεωριζόμενος ὡς εἰχὸς ἐπιβαίνει ---, τάχα δ᾽ 11 
4 Ἁ Ἁ Ἁ - » " ΄ - ’ Ά ΄'' Ἂ [ἠ ἐπεὶ χαὶ περιττὸν ἣν ἐν Αἰγύπτω χειμῶνα γενέσθαι" πρὸς ὃ γὰρ αἱ 

οι τῶν ὄμβρων φοραὶ χρήσιμοι, χαὶ ὁ ποταμὸς λιμνάζων τὰς ἀρούρας εἰς 

χαρπῶν ἐτησίων Ἰένεσιν. ἢ δὲ φύσις οὐ ματαιουργός, ὡς ὑετὸν χορη- 17 

Ρ. 99Ν,ν γεῖν μὴ δεομένῃ γῇ, χαὶ [ ἅμα χαίρει τῷ πολυτρόπῳ χαὶ πολυσχιδεῖ 

τῶν ἐπιστημονιχῶν ἔργων τὴν συμφωνίαν τοῦ παντὸς ἐξ ἐναντιοτήτων 

ἐναρμοσαμένη" χαὶ διὰ τοῦτο τοῖς μὲν ἄνωθεν ἐξ οὐρανοῦ τοῖς δὲ 

1ὼ χάτωϑεν ἐχ πηγῶν τε χαὶ ποταμῶν παρέχε: τὴν ἐξ ὕδατος ὠφέλειαν. 

οὕτως οὖν τῆς χώρας διαχειμένης χαὶ ταῖς χειμεριναῖς ἐαριζούσης 118 

τροπαῖς χαὶ τῶν μὲν πρὸς θαλάττῃ μόναις ψεχάσιν ἀραιαῖς λιπαινομένων, 

τῶν δ᾽ ὑπὲρ δίέμφιν, τὸ βασίλειον Αἰγύπτου, μηδὲ νιφομένων τὸ παρά- 

παν. ἐξαίφνης οὕτως ἐνεωτέρισεν ὁ ἀήρ, ὥσϑ᾽ ὅσα ἐν τοῖς δυσχειμέροις 
-- - ὅ αϑρήόα χατασχῖ ἡρὰς ὑετῶν, χάλαζαν πολλὴν χαὶ βαρεῖαν, ἀνέ ὃ αὔρηα χατασχήψαι, φορᾶς ὑετῶν, χάλαζαν πολλὴν χ ρεῖαν, ἀνέμων 

συμπιπτόντων χαὶ ἀντιπαταγούντων βίας, νεφῶν ῥήξεις, ἐπαλλήλους 

ἀστραπὰς χαὶ βροντάς, χεραυνοὺς συνεχεῖς, οἱ τερατωδεστάτην ὄψιν 

παρείχοντο" ϑέοντες τὰρ διὰ τῆς χαλάζης, μαχομένης οὐσίας, οὗτε 

ἔτηχον αὐτὴν οὔτε ἐσβέννυντο, μένοντες: δ᾽ ἐν ὁμοίῳ χαὶ δολιχεύοντες 
0 ἄνω χαὶ χάτω διετήρουν τὴν χάλαζαν. ἀλλ οὐ μόνον ἢ ἐξαίσιος φορὰ 119 

, " μὴ } ΄ ΠῚ ἤ - ΄ "» - ἢ Ἢ 

πάντων τοὺς οἰχήτορας εἰς ὑπερβαλλούσας δυσϑυμίας ἤγαγεν, ἀλλὰ χαὶ 

Ι τοῦ ὁπ. ἡ Ροβὲ ὀφείλοντος διὰ. χαὶ ΠΡ 1. ὥ ρμοβὶ ἀναχοπαῖς αὐ, δ᾽ Ὁ 

2) εὑρύνεται χαὶ μὴ δυνάμενος συστέλλεσθαι γ30 ἢ ἐχϑλίβουσιν ΠΡ ; ϑλίβουσιν σοίου 

4. ἐν οἵη. δίαηρ, γίνεσϑαι 30 ὃ χαὶ οὁπ|. ΥὙ!, αἰ, ΥΣ Ὁ χαρπὸν 

1 διομένης γῆς Υῇ), δυναμένη γῆ Κ' «τῇ γῇ (ἱ πολυσχεδεῖ ΟΥ̓ΊΑ 
9. ἁρμοσαμένη ΥΟΚΖ 10 παρέχων 11 ἐαριζούσαις Ζ 12 πρὸς] 

ἐν ΒΕΜΑΚΖ ϑαλάσση 7 μήναιςἿ μόνον Οαἰ., μόλις ΚΙΖ ψαικάσιν 2 

13 δὲ σαί. ἕνϑα τὸ βασίλειον σαί. νιφομένων Α, νειφομένων ΟΠΡ 
τὸ οἵ. ἃ 14 ταῖς δυσχειμερίαις (Δι. [ὃ ἀϑρόας Υ30ὺ χάλαζαν 

ΠΗ͂Ρ: χαὶ χάλαζαν οοίοτὶ βαρεῖαν] βαϑεῖαν (ΠΡ ὅλι, 1 βίας (ΠῊΡ (ει 

γε αξ νἱά.): βίαν (, βία εοἰονί ἀλλεπαλλήλους Κὰ (αι, Μοπδο, 9) 11 χαὶ 
οῃ. ΟΗΡ (αι. συνεχεῖς χεραυνούς ἴγάπϑρ. {ΠῚ τερατωδεστέραν Ὁ (αι. 

18 ϑέοντες} αἴϑοντες Υ501.3 μαχομένην οὐσίαν 0 οὔτ᾽ Α 19. ἔτεχον 

ἅ, ἔτεμον ὅλι. οὔτ᾽ δὲ ΒΜ (λι. 20. 231 ἁπάντων φορὰ ΟΥ̓Ὸ 

21 ὑπερβαλούσας Μὰ δυσφημίας α ἦγεν ΠΡ χαὶ οἵη. ΠΡ 

11 54ᾳ. ἔχοι, 9,39 βηᾳ. 11---90 (ἰαἴοηα ἴῃ ἔχοι. 9,94. (σλί, Πρ, Τρ. 6523) Φίλωνος 

ἑβραίου: τῆς Αἰγύπτου δὲ τῆς χειμερινῆς ἐαριζούσης τροπῆς (510), τῶν μὲν πρὸς ϑαλάττη --- 

διετήρουν τὴν χάλαζαν. 

108 
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Α “, ΄ » ΄ ’ ΄΄ Γιὰ ᾿ Ὕ ΄ 

τὸ τοῦ πράγματος ἄηϑες" ὑπέλαβον γάρ, ὅπερ χαὶ ἦν, ἐχ μηνιμάτων 

ϑείων χεχαινουργῆσϑαι τὰ συμβάντα, νεωτερίσαντος ὡς οὕπω πρότερον βγη ἰ ᾽ Ρ ἷ 

τοῦ ἀέρος ἐπὶ λύμῃ χαὶ φϑορᾷ δένδρων τε χαὶ χαρπῶν, οἷ: συνεφϑάρη 

ζῷα οὐχ ὀλίγα, τὰ μὲν περιψύξεσι, τὰ δὲ βάρει τῆς ἐπιπιπτούσης 

χαλάζης ὥσπερ χαταλευσϑέντα, τὰ δ᾽ ὑπὸ τοῦ πυρὸς ἐξαναλωϑθέντα" ὃ 

ἔνια δ᾽ ἡμίφλεχτα διέμενε τοὺς τύπους τῶν χεραυνίων τραυμάτων εἰς 

120 νουϑεσίαν τῶν ὁρώντων ἐπιφερόμενα. (21.) λωφήσαντος δὲ τοῦ χαχοῦ 

χαὶ πάλιν τοῦ βασιλέως χαὶ τῶν περὶ αὐτὸν ϑρασυνομένων, εἰς τὸν 

ἀέρα Μωυσῆς τὴν ῥάβδον ἐχτείνει, χελεύσαντος τοῦ ϑεοῦ. χάπειτ᾽ 

ἄνεμος χαταράττει, νότος βιαιότατος, ὅλην τὴν ἡμέραν χαὶ νύχτα προσ- 10 

επιτεινόμενος χαὶ σφοδρυνόμενος, αὐτὸς χαϑ᾽ αὑτὸν ὧν μεγάλη ζημία" 

ξηρός τε τάρ ἐστι χαὶ χεφαλαλγὴς χαὶ βαρυήχοος, ἄσας τε καὶ ἀδημονίας 
ἐμποιεῖν ἱχανός, χαὶ μάλιστ᾽ ἐν Αἰγύπτῳ χειμένῃ χατὰ τὰ νότια, δι᾽ 

ὧν αἱ περιπολήσεις τῶν φωσφόρων ἀστέρων, ὡς ἅμα τῷ διαχινηϑῆναι 

131 τὸν ἀφ᾽ ἡλίου φλογμὸν συνεπωϑεῖσθαι χαὶ πάντα χαίειν. ἀλλὰ τὰρ τὸ 

ἅμ᾽ αὐτῷ χαὶ πλῆϑος ἀμή) ζῴων ἐπεφέρετο φῦ ὸ ὥ μ ῦ χαὶ πλῆϑος ἀμήχανον ζῴων ἐπεφέρετο φϑοροποιὸν φυτῶν, 

ἀχρίδες, αἵ ῥεύματος τρόπον ἀπαύστως ἐχχεύμεναι χαὶ πάντα πληρώσασαι 

τὸν ἀέρα διέφαγον, ὅσα οἱ χεραυνοὶ ὑπελίποντο χαὶ ἢ χάλαζα, ὡς 

122 μηδὲν ἐν τῇ τοσαύτῃ χώρα βλαστάνον ἔτι ϑεωρεῖσϑαι. τότε μόλις εἰς ρ. 100 ΜΝ. 

ἀχριβεστάτην ἔννοιαν τῶν οἰχείων ἐλθόντες οἱ ἐν τέλει χαχῶν προσελ- 90 

ϑόντε: ἔλεγον τῷ βασιλεῖ" ,μέχρι τίνος οὐχ ἐπιτρέπεις τὴν ἔξοδον τοῖς 

1 χαὶ οτῃ. ΝΜ 2 χεχαινουργεῖσϑαι Βα συμβάντα] σύμπαντα ΘΠΡ! 
οὕπω 6ἩἨΡ: οὐ δοἰοτί 8 φϑορᾷ] φορὰ Ο 4 παραψύξεσι Ὁ ἐπι- 
πι 
πτούσης Ε, ἐπιπτούσης ( ὅ τὰ---ἐξαναλωθέντα οὔ. Ὁ τάδ᾽ ΚΖ, τὰ δὲ Α 

καταναλωϑέντα Κα Θ διέμεινε ΑΥ̓ΟΖ 9 μωσῆς ΚΖ χἄπειτα Ὁ 

10 χαταρράττει ΟἾ Κ, χαράττει (810) Μ, χαὶ ταράττει ἡ νότος βιαιότατος (ΠΡ: 
νότος οἵη, Υὦ), βιαιότατος νότος οθίοτγὶ τὴν νυὐκτα (ἃ, νύχτωρ Ἡ (Τατη.) 

10. 11 προσεπιτεινόμενος ΟΠΡΚα: ἐπιτεινόμενος οοἰοτὶ (Μδησ.) 11 σφοδρυνόμενος 
Κα: σφοδρούμενος δοἰοτὶ (Υ) 12 τε ὁπ}. ἃ ἐστι) ἦν ΥὉ χεφαλγὴς 

αλ 
Ε, χεφαλγὴς Β, χεφαλγὸς βαρύχοος ἩΡ, δύ υὺς Υ, βαρήχοος ὁ ἄσας] 

αὔας ΚΙΖ αὐδημονίας Ζ, εὐδαιμονίας ἃ 18 τὰ οῃ. ἢ 14 δια- 

κονιϑῆναι ΝΜ 15 πάντα] ταῦτα α χαίειν] χινεῖν ΒΕΜΑ 10 ἅμα Μ 

αὑτῷ ὁ ἀμήχανον ΘΗΡΚΖ: ἀμηχάνων εοίοτί 11 ἀχρίδας ΠΡ ἀπαύστως 

σΠΡ Κα: ὁπ. οοἰοτὶ 11. 18 ἐχχεύμεναι καὶ πάντα πληρώσασαι τὸν ἀέρα ΟΚΖ; 

οἵη, σρίοεϊ (Υ) 18 διέφαγον ΠΠΠΡ: τὰ δένδρα διέφαγον οοἰογί (τὰ δένδρα αἰ. οἰΐαπὶ 
τᾷ. Η) ὑπελείποντο Οὐ, διελείποντο Ὁ 19 μόγις ΟΡ, τοίνυν (ρτὸ μόλις) Ὁ 

20 ἀκριβεστάτην 6ΠΡ: ἀχριβεστέραν σοἰοτὶ χαχῶν ΠΠΡΕΖ: οἵα. σοίθγί 

5644. ἔχοι, 10,12---2ῷ 
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ἀνδράσιν; ἣ οὔπω μανθάνεις ἐχ τῶν γινομένων, ὅτι ἀπόλωλεν Αἴγυπτος“ 

ὁ δ᾽ ὅσα τῷ δοχεῖν ἐφιεὶς ὡμολόγει, χαλάσαντος τοῦ δεινοῦ. παλιν 

δ᾽ εὐξαμένου Μωυσέως, ὑπολαβὼν ἐχ τῆς θαλάττης ἄνεμος ἀποσχίδνησι 

τὰς ἀχρίδας. ἀνασχεδασϑεισῶν δὲ χαὶ τοῦ βασιλέως περὶ τὴν τοῦ ἔϑνους 128 

ὅ ἄφεσιν δυσϑανατοῦντος, ἐπιγίνεται τῶν πρότερον χαχῶν μεῖζον" λαμπρᾶς 

Ἰὰρ ἡμέρας οὔσης, ἐξαπιναίως ἀναχεῖται σχότος, ἴσως μὲν χαὶ ἡλίου 

Ἱενομένης ἐχλείψεως τῶν ἐν ἔθει τελειοτέρας, ἴσως δὲ χαὶ συνεχείαις 

νεφῶν χαὶ πυχνότησιν ἀδιαστάτοις χαὶ πιλήσει βιαιοτάτῃ τῆς τῶν ἀχτίνων 

φορᾷς ἀναχοπείσης, ὡς ἀδιαφορεῖν ἡμέραν νυχτὸς χαὶ τί γὰρ ἀλλ ἢ 

10 μίαν νύχτα νομίζεσθαι μαχροτάτην τρισὶν ἡμέραις ἴσην χαὶ ταῖς ἰσαρίῦ- 

μοις νυξί, τότε δή φασι τοὺς υὲν ἐρριμμένους ἐν ταῖς εὐναῖς μὴ τολμᾶν 124 

ἐξανίστασθαι, τοὺς δ᾽ ὁπότε χατεπείγοι τι τῶν τῆς φύσεως ἀναγχαίων 

ἐπαφωμένους τοίχων ἤ τινὸς ἑτέρου χαθϑάπερ τυφλοὺς μόλις προέρχεσϑαι" 

χαὶ Ἰὰρ τοῦ χρειώδους πυρὸς τὸ φέγγος τὸ μὲν ὑπὸ τῆς χατεχηύσης 

ιὸ ζάλης ἐσβέννυτο, τὸ δὲ τῷ βάϑει τοῦ σχότους ἀμαυρούμενον ἐνηφανί. 

ζετο, ὡς τὴν ἀναγχαιοτάτην ὄψιν τῶν αἰσϑήσεων ὑγιαίνουσαν πηρὸν 

εἶναι μηδὲν δρᾶν δυναμένην, τετράφϑαι δὲ χαὶ τὰς ἄλλας οἷα ὑπηχύους 

πεσούσης τῆς ἡγεμονίδος" οὔτε γὰρ λέγειν τις οὔτ᾽ ἀχούειν οὔτε προσ- 120 

ενέγχασϑαι τροφὰς ὑπέμενεν, ἀλλ᾽ ἡσυχία χαὶ λιμῷ παρέτεινον αὑτοὺς 

0 οὐδεμιᾷ τῶν αἰσθήσεων σχολάζοντες, ἀλλ᾽ ὑπὸ τοῦ πάϑους ὅλοι συνὴρ- 

πασμένοι, μέχρι πάλιν Μωυσῆς λαβὼν οἶχτον ἱχετεύει τὸν ϑεόν" ὁ δὲ 

φῶς ἀντὶ σχότους χαὶ ἡμέραν ἀντὶ νυχτὸς ἐργάζεται σὺν αἰϑρίᾳ πολλῇ. 

2. ἐφιεῖν (510) Ὁ, ἀφιεὶς Α ; ἐφήσειν σουίοῖϊο γαλάσαντος ΠΗΡ ΞΟ: χαλάσαντος δὲ 
ςοἰοτὶ (ν) Ὡ, 8 πάλιν δ᾽ (ΠῊΡ: δ᾽ οἵα. οσοἰογὶ (ν) ὃ μωῦσέος ΜΑΚΗΡ ὑπο- 
βαλὼν Ὁ τῆς 6ΘΠΡ : οἱ. σοίοτὶ ἀποσχίδνησι ΘῊΡ: ἀποσχεδάννυσι σοίοτὶ 
4 ἀποσχεδασϑεισῶν Α ὃ δυσϑανατῶντος ΟῊΡΖ προτέρων ΑΚΙΖ χαχὸν Ὸ 
ὃ μὲν οῃ. Κα Τ γινομένης ΒΕΜΚΖ τελεωτέρας Ὁ 8 πιλείση ( 

βεβαιοτάτῃ ςοπί. Μίδηρ. 1 δή ον. ΘΗ͂Ρ, δέ ΤΌτα, 12 χατεπείγοι τι ΟΠ: τι 

ὁπ. Ζ, τι χατεπείγοι σοἰοτὶ τῶν τε (ἰ 18 τοίχων ΘῊΡ : τοίχου ςοἰοτὶ 
προσέρχεσϑαι ΟΝ ΊΒΕΜ, διέρχεσθαι (ἱ 14 τὰ μὲν ΟΥ̓ΤΒΕΜΑ 14, 15 ὑπὸ πῆς κατε- 

χούσης ζάλης ΘῊΡ: τῇ χατεχούση ζάλη (χαλάζη Ὁ) σοίοτὶ 15 τὰ δὲ ΟΥ̓ΤΒΕΜΑ 
βάϑει) βάρει ΟΘΗΡ ἀμαυρούμενα ΟΥ̓ΤΒΕΜΑ 16 τῇ ἀναγκαιοτάτη ὄψει Υ30 

ὄψιν ἕοτγί. ἀοἰοπ π ὑγιαινούση Υ50, τ᾽ ὑγιαίνουσαν ΕΜ, τὴν ἡγεμονεύουσαν ΔΡΞ 
πηρὸν] πονηρὸν ΥΟΚΞ 11 μηδὲν (ΗΡ: μὴδ᾽ Ὁ, μηδὲ ςειοτὶ δυναμένην 
ΘῊΡ: δυναμένη ΚΟ, δυναμένων εεἰοτὶ τοὺς ἄλλους Ὁ οἷα οοὐά.: οἷον 
Μδης. 18 οὔτε ἀχούειν 18, 19. προσενέγχαι 0 19 αὐτοὺς ΟΜΟΗΡΚΖ 

20 οὐδὲ μιὰ ΒΕῈΝ χολάζοντες Ν, ἐνασχολούμενοι τωρ. 21 μωσῆς Ρ 

λαβεῖν Ὁ οἶχτον λαβὼν ἔγδηϑρ. Ν 22 αἰϑερία Μ 

ὃ 864. Εχοά. 10,31 .---29 
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120 (23.) Τοιαύτας φασὶ γενέσϑαι χαὶ τὰς διὰ μόνου Μωυσέως ἐπι- 

πλήξεις, τὴν διὰ χαλάζης χαὶ χεραυνῶν, τὴν διὰ τῆς ἀχρίοος, τὴν διὰ 
“Ὁ. ἢ δ᾽ αὐτός τε χαὶ 

121 ὃ ἀδελφὸς μίαν ἐπετράπησαν. ἣν αὐτίχα σημανῶ. χελεύσαντος τοῦ 

σχήτους, ὃ πᾶσαν ἰδέαν φωτὸς οὐ παρεῶέχετο" χοιν 

ὕϑξοῦ, τέφραν ἀπὸ χαμίνου λαμβάνουσι ταῖς χερσίν, ἣν Μωυσῆς χατὰ ὁ 
, ᾿Ξ Σ- " . ᾽ Ζ ἘΗ ν » »“- ἃ Β " μέρος εἰς τὸν ἀέρα διέπαττεν᾽ ἔπειτα χονιορτὸς αἰφωνίδιον ἐπενεχϑεὶς 

ἀνθρώποις τε χαὶ ἀλόγοις ζῴοις ἀγρίαν χαὶ δυσαλγῇ χατὰ τῆς δορᾶς 

ἁπάσης ἕλχωσιν εἰργάζετο χαὶ τὰ σώματα εὐϑὺς ] συνῴδει ταῖς ἐξαν- ρν. 10] ΝΜ. 

ϑήσεσιν ὑποπύους ἔχοντα φλυχταίνας, ἃς ἐτόπασεν ἂν τις ἀφανῶς ὑπο- 

138 χαιομένας ἀναϊεῖν. ἀλγηδύσι τε χαὶ περιωδυνίαις χατὰ τὸ εἰχὸς ἐχ 1ὸ 

τῆς ἑλχώσεως χαὶ φλογώσεως πιεζόμενοι μᾶλλον ἢ οὐχ ἧττον τῶν 

σωμάτων τὰς ψυχὰς ἔχαμνον ἐχτετρυχωμένοι ταῖς ἀνίαις --- ἕν γὰρ ἂν 

τις ἀπὸ χεφαλῆς ἄχρι ποδῶν συνεχὲς ἔλχος ἐθεάσατο, τῶν χατὰ μέλος 

χαὶ μέρος διεσπαρμένων εἰς μίαν χαὶ τὴν αὐτὴν ἰδέαν ἀποχριϑέντων ---, 

ἕως πάλιν ἱχεσίαις τοῦ νομοθέτου, ἃς ὑπὲρ τῶν πασχόντων ἐποιήσατο 15 
, ΄ . » - " - 

139 ἢ νόσος ῥάων ἐγξένετος χοινῇ μέντοι τὴν νουϑεσίαν ταύτην ἐπετρά- 
ὦν ᾿ ΄ » εὖ" Ἁ ΄-" κα » ΄ Γ 5» 

πησαν δεόντως, ὃ μὲν ἀδελφὸς διὰ τὸν ἐπενεχϑέντα χονιορτόν, ἐπεὶ 

τῶν ἀπὸ γῆς συμβαινόντων τὴν ἐπιμέλειαν ἔλαχε, Μωυσῆς ῶὲ διὰ τὸν 

ἀέρα μεταβαλόντα πρὸς χάχωσιν τῶν οἰχητόρων" ταῖς δ᾽ ἀπ᾿ ἀέρος 

χαὶ οὐρανοῦ πληγαῖς οὗτος ὑπηρέτει. 0 

130 (33.) Λοιπαὶ δὲ τιμωρίαι τρεῖς εἰσιν αὐτουργηϑεῖσαι δίχα τῆς 
" Ἵ ΄ ᾿ ᾿ν ᾿ ΄ [4 ᾿, ΄ ».} ν᾿ Ε - ᾿ 

ἀνθρώπων ὑπηρεσίας, ὧν χατὰ μίαν ἑχάστην, ὡς ἂν οἷόν τε ἢ, δηλώσω. 

πρώτη ὃ᾽ ἐστὶν ἢ γενομένη διὰ ζῴου τῶν ἐν τῇ φύσει πάντων ϑρασυ- 

τάτου, χυνομυίας, ἣν ἐτύμως ἐχάλεσαν οἱ ϑετιχοὶ τῶν ὀνομάτων --- 

Ι τοσαύτας Μ μωύσέος ΜΚ 2 χαλάζης ΠΡ: γαλαζῶν ςοίοτὶ 

δι᾿ ἀχρίδος Ν' ((οτἱ. τοῖο) ὃ σκότους Μ6ΠΠ0: τοῦ σχότους ὑἐοιοτὶ ἰδέαν] 

ἰδίαν ΜΝ τε ΠΡ: οἵ, οδίογὶ ὃ μωσῆς ὁ ὃ. χατὰ μέρος οῃ. Κὰ 

Τ᾿ χαὶ απίο ζῴοις αὐἰά, Ο δυσχλγη ΟΡ: δυσανϑῆ Δ, δυσαλϑῆῇ οοιοτὶ (ΜΙ ας.) 

τῆς οπη. (ἱ 8 ἁπάσης ΟΠΡΚΑ: πάσης οσοίοτὶ ὃς. 9. ἐξανθήσεσιν ΟΠΡΚ 4: ὑπαν- 

ϑήσεσιν σοίοῦὶ Ὁ ὑπωπόους φλυχταίναις Ν 10 ἀναζῆν ΟἹ τε] δὲ σοηϊοῖο 

περιοδυνίαις ὥ 11 φιλογνώσεως (510) 11.132 τῶν σωμάτων οι. Κα 
13 ἔχαμον ΠΡ ἐχτρυχόμενοι Α 10 ἐθεάσατο {ΠΡ : ἐϑεᾶτο ἐφιοτὶ 

19..14. μέρος καὶ μέλος ἱγαπερ. ΟΥὉ 11: ἑσπαρμένων (1Ὲ}}} ΑἸ. χαὶ οἵω. 

αὑτὴν οἴη, ΟΥ̓ΕΑ, 55. Β συγκριϑέντων ὁοηϊ. Μαηρ. 10 ῥᾷον Υ' αἱ υἱά. 

10. 17 ἐτράπησαν Μ ι8 μωσῆς (ἱ Ροβὶ διὰ «44, τὸ ΗΡ 19 δ᾽ 
γὰρ Υ50 20 ὑπηρέτει ΠῚ: ὑπηρετεῖτο σοίον 92 ὡς ἂν οἷόν τε ἡ , ὡς 

οἷόν τε ἡ ἩΡ: ὡς οἷός τε ᾧ Δ, ὡς ἂν οἷος τε ὦ οοἰοτὶ 98 δέ ἐστιν ΟΑΥῸ 

94. ἑτοίμως Καὶ 

1 3η4ᾳ. ἔχοι, 9,8--- 13 28 64, ἔχοι, 8,34 566. 
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σοφοὶ Ἰὰρ ἦσαν --- ἐχ τῶν ἀναιδεστάτων ζῴων συνθέντες τοὔνομα, 

μυίας χαὶ χυνός, τοῦ μὲν τῶν χερσαίων ὕρασυτάτου, τῆς δὲ τῶν πτηνῶν" 
͵ 

ἐπιφοιτῶσι γὰρ χαὶ ἐπιτρέχουσιν ἀδεῶς, χἂν ἀνείργῃ τις, εἰς τὸ ἀήττητον 
Ψ 

ἀντιφιλονειχοῦσιν, ἄχρις ἄν αἴματος χαὶ σαρχῶν χορεσϑῶσιν. ἢ ὃὲ 13] 

χυνύμυια τὴν ἀφ᾽ ἑχατέρου τόλμαν προσξιληφυῖα δηχτιχὸν χαὶ ἐπίβουλον οι 

ζῷόν ἐστι" χαὶ γὰρ πόρρωθεν μετὰ ῥοίζου χαϑάπερ βέλος εἰσαχοντίύ- 

ζεται χαὶ ἐπεμπίπτουσα βιαίως εὖ μάλα ἐγχρίμπτεται. τότε δὲ καὶ 133 

ϑεήλατος ἦν ἢ προσβολή, ὡς δεδιπλασιάσθϑαι τὴν ἐξ αὐτῆς ἐπιβουλὴν 

οὐχέτι μόνον τοῖς φυσιχοῖς χεχρημένης πλεονεχτήμασιν, ἀλλὰ χαὶ τοῖς 

τὺ ἐχ ϑείας ἐπιφροσύνης, ἣ τὸ ζῷον ὥπλιζε χαὶ ποὸς ἀλχὴν ἀνήγειος χατὰ 

τῶν ἐγχωρίων. μετὰ τὴν χυνόμυιαν εἴπετο τιμωρία πάλιν ἄνευ συμ- 138 

πράξεως ἀνθρωπίνης, βοσχημάτων ϑάνατος" βουχύλια γὰρ χαὶ αἰπόλια 

χαὶ ποίμνια μεγάλα χαὶ ὅται ὑποζυγίων χαὶ ἄλλων ϑρεμμαάτων ἰδέαι 

πᾶσαι μιᾷ ἡμέρᾳ, ὡς ἀφ᾽ ἑνὸς συνθήματος, ἀγεληδὸν διεφϑείρηντο, 

Ρ. 102 Μ. τὴν ἀνθρώπων [ ἀπώλειαν, ἢ υἱχρὸν ὕστερον ἔμελλε γίνεσθαι, προ- 

1 μηνύουσαι χαϑάπερ ἐν ταῖς λοιμώδεσι νόσοις" λέγεται γὰρ πρηάγων 

τις εἶναι λοιμιχῶν ἀρρωστημάτων ἢ ζῴων ἀλόγων αἰφνίδιος φϑορα. 

(234.}) μεϑ᾿ ἣν ἢ δεχάτη χαὶ τελευταία δίχη πάσας ὑπερβάλλουσα τὰς 134 

προτέρας ἐπεγένετο, ϑάνατος Αἰγυπτίων οὗτε πάντων -- οὐ γὰρ ἐρη- 

Ὦ μῶσαι τὴν χώραν προῃρεῖτο ὁ ϑεὸς ἀλλὰ νουϑετῆσαι μόνον --- οὔτε 

τῶν πλείστων ἀνδρῶν ὁμοῦ χαὶ τυναιχῶν ἐξ ἁπάσης ἡλιχίας, ἀλλὰ τοῖς 

1 συνϑέντες οαι. ΥῸ τὸ ὄνομα Υ0) 2 τοῦ] τῆς ἃ τοῦ γερταίου ( 

χερσαίων ϑρασυτάτου] ϑηρίων οὔσης Α΄. τῆς] τοῦ ΒΕΜΟΚΖ 8. ροϑί ἐπι: 

φοιτῶσι δι, τε (ἱ ἀδεῶς) ἀναιδῶς Ἄσοηὶ. Μαῃρ. εἴργη Κα 4 ἂν 
ΘῊΡ: οἷ. οοιοτὶ σαρχὸς ΚΌ ὃ ροβὶ δηχτιχὸν δά. γὰρ Α 

ἐπίβολον οοηΐ. ΜΙ δηρ. 1 ἐπεμπίπτουσα (ΠΡ: ἐπιπίπτουσα (), ἐπεισπίπτουσα σοίθτὶ 

εὖ μάλα ουῃ. Μ ἐγχρίπτεται ΜΑΘΘΡΚΑ χαὶ οπι. Ν 8 προβολή ΠΡ 
ἐπιβουλίαν ΠΠ; ἐπιβολὴν σοὐΐ, Μδῃρ, 9. χεχρημένης ΠΗΠΡ: χρωμένης ΚΖ, χρωμένη 

ΟΡΕΜΑ, χρωμένην ἡ χρωμένη τοῖς φυσιχοῖς ἰγᾷηβρ. αἰξ. τοῖς] τῆς ἵν, (Τ τη.) 

10 ὥπλιζε ΠΡ: ὥπλιχε ὀδίονὶ διήγειρε ΒΕΜΑΚΖ 12 χαὶ δάά. ἀπί βοσχη- 
μάτων (ἰ χαὶ οηη. ἢ 19 ὅσα Κα ἄλλων (ἩΡ: ὅσαι σϑίοτὶ 
ἰδέαι} ἀγέλαι Ὑ 0 14. διεφϑείρετο ἃ 15 μιχρὸν ΠΡ: πρὸς μιχρὸν σρίοτίὶ 

ἔμελλε σοττ, οχ ἤμελλε Β, ἤμελλε ΕΑ 10. 10 προμηνύουσαι Η52: προμηνύουσα ερίοτὶ 

10 γὰρ] γοῦν ΟΥῊΡ 10. 117 προάγων τις ΥΟΚΞ", προαγών τις ΟΒΕΜ: προαγωγός τις 

Α, προαγωγόν τι ΠΗΡΚῚΖ 11 ἀρρωστημάτων ΘΠ Ρ; νόσων σεἰοτὶ (ν) ἄλογος 
ΠΡ αἰφνίδιος οἵη. Κα φορά (ἱ 19 πρότερον 0) ἐγένετο Μ 

οὔτε πάντων οἵη. ) οὗ (: οὐδὲ ΒΕΜΑΚΖ, οὔτε ΟΘῊΡ 20 ὁ οιῃ. Μ 

11 54αῃ. ἔχοϊ, 9,2ῶ---ῷ 18 344. ἔχοι, 13,29 544. 
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ἄλλοις ζῆν ἐφιεὶς μόνων τῶν πρωτοτύχων χαταψηφίζεται θάνατον ἀρξά- 

μενὴς ἀπὸ τοῦ πρεσβυτάτου τῶν βασιλέως παίδων χαὶ λήξας εἰς τὸν 

ι30 τῆς ἀφανεστάτης ἀλετρίδος. περὶ γὰρ μέσας νύχτας οἱ πρῶτοι πατέρας 

χαὶ μητέρας προσειπόντες χαὶ ὑπ᾽ ἐχείνων υἱοὶ πάλιν πρῶτον ὀνομα- 

σϑέντες ὑγιαίνοντες χαὶ τὰ σώματα ἐρρωμένοι πάντες ἀπ᾽ οὐδεμιᾶς ὃ 

προφάσεως ἡβηδὸν ἐξαπιναίως ἀνήρηντο χαὶ οὐδεμίαν οἰχίαν ἀμοιρῆσαί 

ι30 φασι τότε τῆς συμφορᾶς. ἅμα δὲ τῇ ἕῳ χατὰ τὸ εἰχὸς ἕχαστοι ϑεασά- 

ἁενοι τοὺς φιλτάτους ἀπροσδοκήτως τετελευτηχότας, οἷς ὁμοδίαιτοι καὶ 

ὁμοτράπεζοι μέχρι τῆς ἑσπέρας ἐγεγένηντο, βαρυτάτῳ πένϑει χατα- 

- σχεϑέντες οἰμωγῆς πάντα ἐνέπλησαν, ὥστε συνέβη χαὶ διὰ τὴν χοινο- 10 

πραγίαν τοῦ πάϑους ἁπάντων ἀϑρήως ὁμοθυμαδὸν ἐχβοησάντων ἕνα 

ϑρῆνον ἀπὴ περάτων ἐπὶ πέρατα χατὰ πάσης τῆς χώρας συνηχῆσαι. 

131 χαὶ μέχρι μὲν ἐν ταῖς οἰχίαις διέτριβον, ἀγνοῶν ἕκαστος τὸ τοῦ πλησίον 

χαχὸν ἐπὶ τιῷ ξαυτοῦ μόνον ἔστενε, προελϑὼν δὲ χαὶ γνοὺς τὰ τῶν ἄλλων 

-- ων διπλοῦν πένϑος πρὸς τῷ ἰδίῳ χαὶ τὸ χοινὸν εὐθὺς ἐλάμβανεν, ἐπ᾽ 

ἐλάττονι χαὶ χουφητέρῳ μεῖζον χαὶ βαρύτερον, ἅτε χαὶ τὴν ἐλπίδα τῆς 

παραμυϑίας ἀφῃρημένος" τίς γὰρ ἔμελλε παρηγορεῖν ἕτερον αὐτὸς ὧν 

138 τοῦδε χρεῖος; ὅπερ δ᾽ ἐν τοῖς τοιούτοις φιλεῖ, τὰ παρόντα νομίσαντες 

ἀρχὴν εἶναι μειζόνων χαὶ περὶ τῆς τῶν ἔτι ζώντων ἀπωλείας χατα- 

δείσαντες συνέδραμον εἰς τὰ βασίλεια δεδαχρυμένοι χαὶ τὰς ἐσθῆτας 30 

περιερρηγμένοι χατεβόων τε τοῦ βασιλέως ὡς πάντων αἰτίου τῶν συμ- 

199 βεβηχότων δεινῶν. εἰ τάρ, ἔλεγον, εὐθὺς ἐν ἀρχῇ Μωυσέως ἐντυχόντος 

εἴασεν ἐξελθεῖν τὸ ἔϑνος, οὐδενὸς ἄν τῶν γεγονότων πειραϑῆναι τὸ 

παράπαν" εἴξαντος δ᾽ αὐϑαδεία τῇ συνήϑει, τὰ ἐπίχειρα τῆς ἀχαΐρου 

φιλονειχίας ἐξ ἑτοίμου λαβεῖν. εἶτ᾽ ἄλλος ἄλλον παρεχάλει τὸν λεὼν 35 

μετὰ πάσης σπουδῆς ἐξ ἁπάσης τῆς χώρας ἐξελαύνειν, χαὶ τὸ μίαν 

1 ἐφιεὶς ΟἿΡ : ἐφεὶς σοίοτί μόνον Ο 2 βασιλέων Υ', βασιλείων ν Ὁ 

ὃ ἀλεστρίδος πρῶτον ΒΕΜΑΡΤ ΚΑ 4. πρῶτον οὐ. ΑΥΟΚ 5. ροβὲ 

πάντες δὐά, δ᾽ Κα ὃ οὐδεμίαν) μίαν οὐδὲ μίαν ΟΥ̓Ὸ ἀμοιρίσαι Α 

Ἴ τῆς τότε ἴτλη8ρΡ. δίδηρ. 9. ἄχρι Ὁ 10 χαὶ ΘῊΡ: οἵ. σρίεγὶ 

13 συνηχῆσαι κατὰ πάσης τῆς οἰχουμένης (5ἷς ργοὸ χώρας) ἔγδῃβῃ. ἃ 14 τῷ] τὸ 

ΔΑΡΖ, τὸ τοῦ ἃ προσελϑὼν ἃ 1ὃ ἐπ᾿ ΘΠΡ: οπι. οοϊοτὶ 10. 11 τῆς 
παραμυϑίας οἷ. Μ 1 ἀφαιρούμενος ΒΕΜΑΚΖ ἔμελλε παρηγορεῖν ἕτερον 

ΠΡ: ἔμελλεν ἕτερον παρηγορεῖν Καὶ ἡ, ἔμελλε παρηγορεῖν (οι. ἕτερον) οθίοΓὶ 19 τῆς 

γΘ6ΉΗ3: αι. σρίοτί ἔτι ΟΡ: οἴῃ. εοἰοτί ἀπωλείας ΟΡ: οὐ. οσοἴοτὶ 

231 τε οὰ. ΒΕΜΑ 32 μωύσέος ΒΜΑΚΠΡ 98. εἴασαν Ν ὑπεξελϑεῖν 

σνὰ 34 μὴ εἴξαντος Υ 10, μὴ οχρυηχὶ Υ3 20 εἶτα ΟΥ̓ΒΕΚΖ 

20 πάσης ὁ, Ὁ ἐξ ἁπάσης πιρ. 0), πάσης ἱπ ἰοχίῃ ὁ ἐξελαύνειν ΘΠΗΡΌ : 

ἐλαύνειν σοί οτὶ 



ΒΚ ΥΙΤΑ ΜΟΘΙΒ ΠΝΙΒ.1 10,3 

᾿ ΄ 

ἡμέραν μᾶλλον δὲ ὥραν αὐτὸ μόνον χατασχεῖν πρὸς ἀνήχεστον τιμωρίαν 
᾿ 

, 

Ρ- 103 Ν. τιϑέμενοι, (20.) οἱ δ᾽ ἐλαυνόμενοι χαὶ διωχόμενοι τῆς αὐτῶν εὐγενείας [40 

εἰς ἔννοιαν ἐλθόντες τόλμημα τολμῶσιν, ὁποῖον εἰχὸς ἦν τοὺς ἐλευ- 

ϑέρους χαὶ μὴ ἀμνήμονας ὧν ἐπεβουλεύϑησαν ἀδίχως. πολλὴν γὰρ λείαν 14] 

8 ἐχφορήσαντες τὴν μὲν αὐτοὶ διεχύμιζον ἐπηχϑισμένοι, τὴν δὲ τοῖς ὑπο- 

ζυγίοις ἐπέϑεσαν, οὐ διὰ φιλοχρηματίαν ἤ, ὡς ἂν τις κατηγορῶν εἴποι, 

τὴν τῶν ἀλλοτρίων ἐπιϑυμίαν --- πόϑεν; --- ἀλλὰ πρῶτον μὲν ὧν παρὰ 

πάντα τὸν χρύνον ὑπηρέτησαν ἀναγχαῖον μισθὸν χομιζόμενοι, εἶτα δὲ 

ὑπὲρ ὧν χατεδουλώϑησαν ἐν ἐλάττοσι χαὶ οὐχὶ τοῖς ἴσοις ἀντιλυποῦντες" 

ι0 ποῦ γάρ ἐσθ᾽ ὅμοιον ζημία χρημάτων χαὶ στέρησις ἐλευϑερίας, ὑπὲρ 

ἧς οὐ μόνον προΐεσθαι τὰς οὐσίας οἱ νοῦν ἔχοντες ἀλλὰ χαὶ ἀποϑνήσχειν 

1 αὐτὸν ΟΝ αὐτὸ μόνον οἴῃ, Α πρὸς] εἰς σοπί οἷο ἀνηκέστου τιμωρίας ἐοηΐ. 
Μδηρ. ὥ οἵδ᾽ ἅ, οἱ δὲ 0 ἐξελαυνόμενοι Κὰ αὐτῶν οεοὐιὶ. ὃ τοὺς] 

τέως Κὰ ὅ ἐχφορήσαντες ΟΠΡ (δι, (εἴ. ΟἸδια. ΑΧ1.)}: εὐφορήσαντες ΒΕΜΥ ΟΚΖ, 

εὐφρονήσαντες ἃ, συμφορήσαντες Ο 0 χακηγορῶν ὑοπί. ίδηρ. εἴπη Ν 
ζό 

ἴ ὧν] ὃ ΠΡ, ὃν 113 8. ἀναγχαῖον --- χατεδουλώϑησαν (9) οἴῃ. ἡ χομισάμενοι Καὶ 

εἶτα] ἔνϑα (λι. δὲ ΠΠΡ δι.: δὲ καὶ σοίοτὶ 10 ἐστιν (δὶ. 11 προΐεσϑαι) 
προΐασι γε] πρόεισι (δῖ. 

3.154. Οδίοπα ἴῃ ἔχοά, 129.86 (αι. 08. 1 ν 699) Φίλωνος ἐβραίου: μετὰ τὴν τῶν 
πρωτοτόχων τῶν Αἰγυπτίων ἀπώλειαν οἱ ᾿Εβραῖοι ἐλαυνόμενοι καὶ διωχόμενοι --- ὑπερ- 

ἔχοντος τοῦ διχαίου. γοσορ. ας. Οὐ, ἰκ Βαοι, 11,32 (Μῖσπο τ. 87,1 Οὐ]. 599 

Ὑοἀαπὰ Νεἕα οὐ, Εταριη. ΡΒ 08. μ. 94): σχυλεύουσι τοὺς Αἰγυπτίους οὐ τῶν ἀλλο- 

τρίων ἐπιϑυμοῦντες --- ἄπαγε ---, ἀλλ᾽ ὧν ὑπηρέτησαν ἀναγχαῖον μισϑὸν χομιζόμενοι καὶ 

οὐχ ἴσοις ἀντιλυποῦντες" ποῦ γὰρ ἴσον ἐλευϑερία χαὶ χρήματα; ἧς αὐτοὺς ἱκέτας ὄντας 
χαὶ ξένους ἐστέρησαν" ὑπὲρ ἧς οὐ μόνον οὐσίας προΐεσθαι χαὶ τὰς ψυχὰς δὲ προϑύμως οἱ 

γενναῖοι τῶν ἀνϑρώπων ἐθέλουσιν" ἧς ἀποστερήσαντες ὡς ἐν πολέμῳ τούτους αἰχμαλώτους 
εἰργάσαντο. ἐν ἑκατέρῳ δὴ χατώρϑουν, εἴϑ᾽ ὡς ἐν εἰρήνῃ μισϑὸν λαμβάνοντες παρ᾽ ἀκόντων, 

ἃ (ὃν }) πολὺν χρόνον οὐχ ἀποδιδόντων ἐστέρηντο, εἴ ὡς ἐν πολέμῳ λάφυρα κομιζόμενοι 

δίχα τῆς ἐν ὅπλοις παρασχευῆς ἀμυνόμενοι, ϑεοῦ τὴν δίχην βραβεύσαντος. νόμος δὲ πολέ- 

μου τοῖς χεχρατηχότιν τὰ τῶν ἡττημένων χαρίζεται" ἀλλ᾽ οὐδὲ χατὰ πολεμίων ὁ δόλος ἀπό- 

βλητος. ἄβηη. (εν, Αἰες. ϑίγοι. 1 32} νι 415 Ῥυςςς ὕστερόν τε ἐξιόντες οἱ “Εβραῖοι 
πολλὴν λείαν τῶν Αἰγυπτίων ἐχφορήσαντες ἀπήεσαν, οὐ διὰ φιλοχρηματίαν, ὡς οἱ χατήγο- 
ροί φασιν --- οὐδὲ γὰρ ἀλλοτρίων αὐτοὺς ἀνέπειϑεν ἐπιϑυμεῖν ὁ ϑεός --, ἀλλὰ πρῶτον μὲν 
ὧν παρὰ πάντα τὸν χρόνον ὑπηρέτησαν τοῖς Αἰγυπτίοις μισϑὸν ἀναγχαῖον χομιζόμενοι, 

ἔπειτα δὲ χαὶ τρόπον τινὰ ἠμύναντο ἀντιλυποῦντες ὡς φιλαργύρους Αἰγυπτίους τῇ τῆς λείας 

ἐχφορήσει, χαϑάπερ ἐκεῖνοι τοὺς ᾿Εβραίους τῇ χαταδηυυλώσει. εἴτ᾽ οὖν, ὡς ἐν πολέμῳ φαίη 
τις τοῦτο γεγονέναι, τὰ τῶν ἐχϑρῶν φέρειν ἠξίουν νόμῳ τῶν χεχρατηχότων ὡς χρείττονες 

ἡττόνων --- χαὶ τοῦ πολέμου ἡ αἰτία διχαίχ" ἱχέται διὰ λιμὸν “Εβραῖοι ἦχον πρὸς Αἰγυπ- 
τίους, οἱ δὲ τοὺς ξένους χαταδουλωσάμενοι τρόπον αἰχμαλώτων ὑπηρετεῖν ἠνάγχασαν σφίσι 

μηδὲ τὸν μισϑὸν ἀποδιδόντες ---, εἴτε ὡς ἐν εἰρήνῃ μισϑὸν ἔλαβον τὴν λείαν παρὰ ἀκόντων 

τῶν πολὺν χρόνον οὐχ ἀποδιδόντων ἀλλὰ ἀποστερούντων. 
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112 ἐθέλουσιν; ἐν ξἐχατέρῳ δὴ χατώρϑουν, εἴθ᾽ ὡς ἐν εἰρήνῃ μισϑὸν λαι- 

βάνοντες, ὃν παρ᾽ ἀχόντων πολὺν χρύνον οὐκ ἀποδιδόντων ἀπεστεροῦντο. 

εἴθ᾽ ὡς ἐν πολέμῳ τὰ τῶν ἐχϑρῶν φέρειν ἀξιοῦντες νόμῳ τῶν χεχρατης- εἴῦ ὡς ἐν πολέμῳ τὰ τῶν ἐχϑρῶν φέρειν ἀξιοῦντες νύμῳ τῶν χεχρατη 
᾿ς», χότων" οἱ μὲν 1ὰρ χειρῶν ἦρξαν ἀδίχων, ξένους χαὶ ἱκέτας, ὡς ἔφην 

ζυ πρότερην, χαταδουλωσάμενοι τρόπον αἰχμαλώτων, οἱ δὲ χαιροῦ παρα- 

πεσόντος ἠμύναντο δίχα τῆς ἐν ὅπλοις παρασχευῆς, πρηασπίζοντος χαὶ 

τὴν χεῖρα ὑπερέχοντος τοῦ διχαΐγυ. 

ι1 (230.) Τ᾿οοσαύταις μὲν δὴ πληγαῖς χαὶ τιμωρίαις Αἴγυπτος ἐνουϑετεῖτο, 

ὧν οὐδεμία τῶν ᾿Εβραίων χαίΐτοι 1ε ἐν ταῖς αὐταῖς πόλεσι χαὶ χώμαις 

χαὶ οἰχίαις συνδιατριβύντων ἥψατο, γῆς ὕδατος ἀέρος πυρός, ἃ υἀέρη τὸ 

τῆς φύσεώς ἐστιν, ἣν ἀυήγανον ἐχφυγεῖν, ἐπιθεμένων" ὃ δὴ χαὶ παρα- 

δηξήότατον ἦν. ὑπὸ τῶν αὐτῶν χατὰ τὸν αὐτὸν τύπον χαὶ χρόνον τοὺς 

111 μὲν διαφθείρεσθαι, τοὺς δὲ σῴζεσθαι. ὃ ποταμὸς εἰς αἴαα μετέβαλεν, 

ἀλλ οὐχ Ἑβραίοις" ἡνίχα γὰρ βουληθεῖεν ἀρύσασϑαι, τροπὴν ἐλάμβανεν 

εἰς πότιμον. βάτραχος ἐχ τῶν ὑδάτων ἐπὶ τὴν χέρσον ἀνερπύσας ἀγορὰς τὉ 

χαὶ ἐπαύλεις χαὶ οἰχίας ἐπλήρωσεν, ἀλλ᾿ ἀπὸ τῶν Ἑβραίων ἐξανεχώρει 

μύνων χαϑάπερ διαχρίνειν ἐπιστάμενος, οὖς τε χρὴ χολάζεσθϑαι χαὶ τοὐναν- 

[4Ὁ τίν. οὐ σχνίπες, οὐ χυνόμυιτα, οὐχ ἀχρίς, ἣ καὶ φυτὰ χαὶ χαρποὺς χαὶ ζῷα 

χαὶ ἀνθρώπους μεγάλα ἔβλαψε, τούτοις προσέπτησαν" οὐχ ὑετῶν, οὐ χαλά- 

ζης, οὐ χεραυνῶν αἱ γενόμεναι [ συνεχεῖς φοραὶ μέχρι τούτων ἔφϑασαν" ν. 106}. 

ξἑλχώσεως τῆς ἀργχαλεωτάτης εἰς τὸ παϑεῖν οὐδ᾽ ὄναρ ἐπήσθϑοντο: βαϑυ- 91 

1 ἐθέλουσιν ΟΡ Οαἱ.: τολμῶσιν οοἰοτὶ ἐν ἑκατέρω ΟΘΠΡΚῚΖ Οδ1.: ἑκατέρω (0ῃ. 
ἐν) ΟἍ, ἐχατέρως ΥΟΚΞ, ἑχάτερον ΒΕΜᾺ δὴ} δ᾽ οὖν Υ, δὲ δι. χατοῦ- 

ϑοῦντες Υ 90 Ολι. εἴϑ᾽ Ο1Π᾿: χαὶ Υ 3, εἴτε σοιογὶ 1. 3 εἴϑ᾽ --- λαμβάνοντες 

οπ!. (αἴ, 2 ἣν παρ᾽ ἀχόντων Ἀ, ὃν παρὰ ἀκόντων ΟΥ̓ΟΒΕΜ: ὃν παρὰ (περὶ Ζ) 

ἑκόντων Κῶ, ὃν παρ᾽ ἑκόντων (ὐ, ὦνπερ ἐχόντων ΠΡ, ὧν παρ᾽ ἐχόντων Η3, ἅπερ ἀχόν- 

τῶν (αἱ. ὃ. εἶϑ᾽ Εἰ εἴτ᾽ Υ", εἶτα καὶ Υ0Κ: 4 γὰρ οὐ. ἢ ἦρξαν 
χειρῶν ἰταπϑρΡ. ΠΡ 4.5 ὡς ἔφην πρότερον οἵη. () υ δίχα] διὰ ΝῸ 
τῆς] τοῖς ΜΡ προασπίζοντες (ἢ 1 δικαίου {ζϑεοῦ) σοηΐ. δησ., 5 εἷς ἃ 200 

8. τιμωρίαις] νουθεσίαις Καὶ ἃ ὃ. χαίτοι γε ἐν ταῖς αὐταῖς (ἢ: χαίτοι γε ἐν ταῖς αὐτῶν 

Π’, χαίτοι γε ταῖς αὐταῖς (᾿, χαίτοι ταῖς αὐταῖς ΒΜ ΚΑ, χαίτοι γε τοσαύταις Υ09, χαίτοι 

τοσαύταις Ε΄, χαὶ τοιαύταις ἡ 10 χαὶ οἰχίαις ὁ. ὦ (ἰοτγί. τες) 

συυνδιατρυνάντων Καὶ 11 φύσεως] χτίσεως ν Ὁ ἐστιν, ἦν} ἐστι χαὶ ἣν ν Ὁ 

Ροβϑὲ ἀμήχανον αἰ, ἐστὶν τἱ 2 δὴ] ὃν νῦν 12 χαὶ οἵη. () 

13. μετέβαλλεν Καὶ 1. ἀρρύσασϑαι ΠΡᾺ 15. εἰς οἴω. Ὁ) ἐπὶ τὴν χέρσον 

οἵα. ΠΗΡ ἀγορὰς} ἀγροὺς οὐ]. ΜαΩσ.:; οἵ. 1}. Ἰὺ ἀνεχώρει τὶ 

τ χρὴ 
17 μύνον Ὁ οὕς τεῦ οὔτε Ο", ὅν τε (5, οὕσπερ (ἱ δὴ τ ι8 σχνῆπες 

(ὺ, σχνίφες ΟΥ̓ΒΕΝ, χνίφες ὁ χονόμνιαι (Ὁ) ζῶα χαὶ χαρποὺς ἰγτάῃδρ. ν0 

19. μεγάλα οὐ. ΕΜ ΑΙΚΖ καὶ τούτοις ( 20 γενόμεναι (1}}}} : γινόμεναι 

ρείοτὶ 21 ἤσϑοντο α 
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τάτου σχότηυς τοῖς ἄλλοις ἀναχυϑέντος, ἐν αὐγῇ χαϑαρᾷ διήγαγον, τοῦ 

ἡαερησίου φωτὸς ἐπιλάμποντος: ἀναιρουμένων τῶν παρ᾽ Αἰγυπτίοις 

πρωτητόχων, ἐτελεύτησεν Ἑβραῖος οὐδείς. οὐδὲ γὰρ εἰχὸς ἦν, ὁπότε 
, ΄ - .1 , 1 , ᾿ , - ᾿ , 

χαὶ ἢ τῶν ἀυυϑήτων τϑορὰ ϑρεμμάτων οὐδεμίαν τῶν παρὰ τούτοις 

ὃ ἀγέλην συνεπεσπάσατο πρὸς ἀπώλειαν, χαίΐ μοί τις δοχεῖ παρατυχὼν [10 

τοῖς Ἰενομένοις χατ᾽ ἐχεῖνον τὸν χαιρὸν μηδὲν ἂν ἄλλο νομίσαι τοὺς 
«Ὁ ΄ ΕΝ. ὃ ΒΝ "» μη - ΟΌΨ " ὺ ΄ ϑραίους ἢ ϑεατὰς ὧν ἕτεροι χαχῶν ὑπέμενον χαὶ οὐ αὖνον Ὁ ἃ ἃ, 

ἀλλὰ χαὶ μαϑηυάτων τὸ χάλλιστον χαὶ ὠφελιμώτατον αναδιθασκόμενοικ, 

εὐσέβειαν" οὐ γάρ ποϑ᾽ οὕτως ἣ τῶν ἀγαϑῶν καὶ χαχῶν χρίσις ἐμφανῶς 

10 ἦλθε τοῖς μὲν φϑορὰν τοῖς δὲ σωτηρίαν παρασχοῦσα. 

(21.) Τῶν δ᾽ ἐξιόντων καὶ μετανισταμένων οἱ μὲν ἀνδρὸς ἔχοντες [47 

ἡλιχίαν ὑπὲρ ξξήχοντα μυριάδας ἦσαν, ὃ δ᾽ ἄλλος δαιλος πρεσβυτῶν, ᾿ 
παίδων, γυναιχῶν οὐ ῥάδιος ἀριϑυηϑῆναι" μιγάδων ὃὲ χαὶ συγχλύδων χαὶ 

ϑεραπείας ὄχλος συνεξῆλθεν ὡσανεὶ νόϑον ἀετὰ “νησίου πλήθους οὗτοι 

15 δ᾽ ἦσαν οἱ ἐκ τυναιχῶν γεννηϑέντες Αἰγυπτίων τοῖς Ἑβραίοις χαὶ τῷ 

πατρῴῳ γένει προσνεμηϑέντες χαὶ ὅσοι τὸ ϑεοφιλὲς ἀγάμενοι τῶν ἀνδρῶν 
». . 

ἐπηλύται ἐγένοντο χαὶ εἰ δή τινες τῷ μεγέϑε! χαὶ πλήϑε: τῶν ἐπαλλήλων 

1 ἐπιχυϑέντος Κ διήγαγον ΠΡ: διῆγον σοίετ Ι. 3 τοῦ ἡμερησίου φωτὸς 
οοὐε, (ρτγδοῖογ Α): τοῦ φωτὸς ἡμερησίου ν 2 φωτὸς ρμοβῖ χαϑαρᾷ (1) ἰτάηϑρ. 

8 ἐβραῖος οὐδείς ΒΕΜ ΑΖ: ἑβραίων οὐδείς Κὶ, οὐδεὶς ἐβραῖος σοἰοτὶ 4 αὶ. τῶν οἵη, ὅ 
λεγὸ 

ἢ συνεσπάσατο "ΚΖ Ὁ γενομένοις ΝΠ: γενομένοις Α, γινομένοις Ὁ}, λεγομένοις 

ὁοίογὶ μηδὲν ἂν Ρὶ μηδ᾽ ἂν ΠΠ: μηδὲν (οι. ἄν) οοτοτὶ ἴ χαὶ οὐ μόνον ὁ0π|. 

ΘῊΡ Ἰασπα 6 (Ἴδη. ΑΙοχ, δὲ υἱάδίαγ ὀχριθηάα ζἀχινδύνως ἐχμανθϑάνοντας τὴν 

δύναμιν τοῦ ϑεοῦν; τοῦτο ροϑὲ μόνον ἀδόββὸ οχ βίαν Δδην. 8. ργ. χαὶ οἵα, Ὁ 

ἀναδιδασχόμενοι Ὁ Ὁ τὴν εὐστέβειαν Υ3 ἐμφανῶς ΠΡ: ἐμφανὴς σοίοτὶ 
11 ἀνδρὸς} ἀνᾶρες γο] Νίδην. 12 μυριάδες ΒΝ πρεσβυτῶν (ΠΡ: πρεσβυ- 

τέρων σοίογὶ (Υ) 12 ῥάδιον ἡ ῥηθήσεται ἀηΐο ἀριϑμηϑῆναι αὐ, ΠΡῚ τογβα5 

ὧο]. Η 14. ϑεραπίας ἃ ΡοΞὶ συνεξῆλϑε αι. πολὺς ΥΞῸ νόϑος ν 50 

1 οἱ οῃ. τοῖς ἐβραίοις αἰγυπτίων ἰγάηβῃ. Δ(ν) 11 χαὶ εἰ δή ΘΠ 

Ῥγοοορ.: ἤδη δὲ χαὶ Υ Ὁ, χαὶ ἤδη σοίογ! (ν}; χαὶ γὰρ ἤδη ὁσοηὶ. δηρ. τῷ] τῶν 1 

τ (ἴδει, ἰες. ϑίτοιν, 1 35 ρ. 415 Ῥ. ἔπειτα νουϑετοῦνται μὲν Αἰγύπτιοι πολλάκις οἱ πολλάχις 

ἀσύνετοι, ϑεαταὶ δὲ “ΕΞραῖοι ἐγίνοντο ὧν ἰβερα χαχῶν ὑπέμενον ἀκινδύνως ἐχμανθάνοντες 

τὴν δύναμιν τοῦ ϑεοῦ. 1154. ἔχου, 12,37. 38, 11--- 18. Πυκόρὴς Δηι. 1α«ς 1.17 

τὸ μὲν οὖν πᾶν πλῆϑος τῶν παν βτωρὸ θὰ γυναιξὶν ἄμα χαὶ τέχνοις σκοποῦσιν οὐκ 

εὐαρίϑια τον ἦν, οἱ δὲ στρατεύσιμον ἔχοντες τὴν ἡλιχίαν περὶ ἑξήχοντα μυριάδες ἦσαν. 

1. .---Ἰδύ,1 γοσορ. ἰαξ. (Ὀνππι. ἴπ ]χοά, 12.0.5 ΟΤΊσης τ. 87,1 ΟἹ]. ὃ75. ΝΥ οα απ Ναι 

εηἰἀ. ἔτασιη. ΡΈΏΠΟ5. μ. 9.4}: οὗτοι ἦσαν οἱ ἐχ γωυναιχῶν γεννηθέντες Αἰγυπτίων [χαὶ] τοῖς 

Ἑβραίοις καὶ τῷ πατρίῳ γένει προσνεμηϑέντες καὶ ὅσοι τὸ θεοφιλὲς ἀγάμενοι τῶν ἀνδρῶν 

καὶ εἰ δή τινες τῷ μεγέθει χαὶ πλήϑει τῶν ἐπαλλήλων χολάσεων σωφρονιτϑέντες 
μετεβάλοντο. 
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[52 

χηλάσεων μετεβάλοντο σωφρονισϑέντες, τούτων ἁπάντων ἡγεμὼν ἐχε!ρο- 

τονεῖτο Μωυσῆς τὴν ἀρχὴν χαὶ βασιλείαν λαβὼν οὐχ ὥσπερ ἔνιοι τῶν ἐπὶ 

τὰς δυναστείας ὠθουμένων ὅπλοις χαὶ μηχανήμασιν ἱππιχαῖς τε χαὶ πεζι- 

χαῖς χαὶ ναυτιχαῖς δυνάμεσιν, ἀλλ᾽ ἀρετῆς ἕνεχα χαὶ χαλοχλγαϑίας χαὶ τῆς 
πρὸς ἅπαντας εὐνοίας, ἢ χρώμενος ἀεὶ διετέλει, χαὶ προσέτι χαὶ τοῦ φιλα- 5 

ρέτου χαὶ φιλοχάλου ϑεοῦ γέρας ἄξιον αὐτῷ παρασχόντος. ἐπειδὴ γὰρ 

τὴν Αἰγύπτου χατέλιπεν ἡγεμονίαν, θυγατριδοῦς τοῦ τότε βασιλεύοντος ὧν, 

ἕνεχα τῶν χατὰ τὴν χώραν γινομένων ἀδιχημάτων πολλὰ χαίρειν φράσας 
“-- " ν᾿ “- ΄ ᾿1 - “ ᾿ ; ταῖς ἀπὸ τῶν ϑεμένων ἐλπίσι διὰ ψυχῆς εὐγένειαν χαὶ φρονήματος 

μέγεϑος χαὶ τὸ μισοπόνηρον φύσει, τῷ πρυτανεύοντι χαὶ ἐπιμελουμένῳ 10 

τῶν ὅλων ἔδοξεν αὐτὸν ἀμείψασθαι βασιλεία πολυανϑρωποτέρου χαὶ 

χρξίττονος ἔθνους, ὅπερ ἔμελλεν ἐξ ἁπάντων τῶν ἄλλων ἱερᾶσϑαι τὰς 

ὑπὲρ τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων αἰεὶ ποιησόμενον εὐχὰς ὑπέρ τε χαχῶν 

ἀποτρυπῆς χαὶ μετουσίας ἀγαϑῶν. παραλαβὼν δὲ τὴν ἀρχὴν οὐχ ὥσπερ 

ἔνιοι τὸν ἴδιον αὔξειν οἴχων χαὶ τοὺς υἱοὺς --- δύο γὰρ ἦσαν αὐτῷ --- προ- 18 
ἄγειν ἐπὶ μέγα δυνάμεως ἐσπούδασεν, ὡς ἐν μὲν τῷ παρύντι χοινωνοὺς 

Ὕ ᾿ .-" υι ᾿Ξ , -ἰ . ’ ᾿ 3 ΄ “- ε ΒΞ - αὖϑις δὲ χαὶ διαδόχους ἀποφῆναι" 1 γνώμῃ γὰρ ἀδόλῳ χαὶ χαϑαρᾷ πρὸς ρ. 100 Ν. 

πάντα μιχρά τε αὖ χαὶ μεγάλα χρώμενος τὴν φυσιχὴν πρὸς τὰ τέχνα 

φιλοστοργίαν οἷα χριτὴς ἀγαθὸς ἐνίχα τῷ περὶ τὸν λογισμὸν ἀδεχάστῳ, 

προὔχειτο γὰρ ἕν αὐτῷ τέλος ἀναγχαιότατον, ὀνῆσαι τοὺς ἀρχομένους Ὁ 
9 .] ΄ “- ’ » ’ "ν Ω , χαὶ παάνϑ᾽ ὑπὲρ τῆς τούτων ὠφελείας ἔργῳ χαὶ λόγῳ πραγματεύεσθαι, 

-" 2 , Α - ΄ ᾿ ᾿ 

μηδένα παραλιπόντι χαιρὸν τῶν συντεινόντων εἰς χοινὴν χατόρϑωσιν. 

μόνος οὗτος τῶν πώποϑ᾽ «γεμονευσάντων οὐ χρυσὸν οὐχ ἄργυρον ἐϑησαυ- 

ρίσατο, οὐ δασμοὺς ἐξέλεξεν, οὐχ οἰχίας, οὐ χτήματα, οὐ ϑρέμματα, οὐ 

1 μετεβάλοντο σωφρονισϑέντες ΒΕΜΗΖ, μετεβάλλοντο σωφρονισϑέντες ΑΟΡΙ: σωφρονι- 

σϑέντες μετεβάλοντο ΟΥΟ Ρτοζορ. ἡγεμὼν οι, ΠΡ Ἰ. ῶ ἐχειροτονήϑη Μ 
8. τὰς οὐ». Ὁ ὦ, 4 πεζαῖς ΠΗΡ ὃ εὐνοίας] ἀστειότητος ΥἪὋ καὶ προσέτι 
ΟῊΡ: χαὶ οἴῃ. οοἰοτὶ Ὁ ἐπειδὴ ΘῊΡ; ἐπεὶ οοίοτὶ Ἵ χατέλειπεν ἃ 

ἡγεμονίαν) εὐδαιμονίαν ἡ τότε οὁπι. ἡ 5. γινομένων οὔ, ΒΕΜΑΚΖ; γενο- 

μένων ν 9. ϑεμένων] ϑρεψαμένων ἡ Ὁ 10 ἐπιμελουμένω ΥΒΜ Βατῦ.: 

ἐπιμελομένω σοἰθτὶ 11 ἀμείνασϑαι (510) Μ πολυανϑρωποτέρα Α 

1Ὁ. ἀνθρώπων ΟΘΥΡ Βατν.: ἁπάντων ἀνθρώπων (4, ἁπάντων ἀνθρώπων Καὶ, ἀνθρώπων 
ἁπάντων οφίοτὶ (ν) αἰεὶ ΠΡ Βατθ.: οἵα, σοίοτὶ ποιησάμενον ΥἸΒΕΜΑΚ. 

19. οἷα χριτὴς ἀγαθὸς ἐνίχα ΟΥ̓ Βαγῦ.: ἑνίχα οἷα χριτὴς ἀγαϑὸς ἰγᾶπ8ρ. σείουὶ (ν) 

90 ἕν Κ7Π’: οὐ. ΝΜ, ἐν οοίοτὶ 22 παραλιπόντι ΟἿΡ (περιλιπόντι ΒατΌ.): παρα- 

λείποντι σοίοτὶ εἰς] πρὸς Α(ν 

οὗτος σοηΐ. Υ̓́Θ Πα], 234 ὁ 

) χοινὴν (1Π|}} Βαγθ.: οπι. ἐφίογὶ (ν) 23. (οὖν) 

ὖ δασμοὺς --ἀτήματα οὦι. Ὁ οὗ χτήματα ομῃ. ἅ 

ὅ---Ἴὖῦ9ϑ,8 Οδίθμα Βαγθου, ΕΥ̓ δ0 [0]. 1047: ἐπεὶ δὴ τὴν Αἰγύπτον --- ϑείᾳ προνοίᾳ. 
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ϑεραπείαν οἰχετιχήν, οὐ προσόδους, οὐχ ἄλλο τῶν εἰς πολυτέλειαν χαὶ 

περιουσίαν οὐδὲν ἐχτήσατο, χαίτοι πάντων ἔχειν ἀφθονίαν δυνάμενος" 

ἀλλ᾽ ὑπολαβὼν πενίας Ψυχιχῇς ἔργον εἶναι τὸν ἐν ταῖς ὅλαις ἀποδέχεσθαι 153 

πλοῦτον τοῦ μὲν ὡς τυφλοῦ χατεφρόνησε, τὸν δὲ βλέποντα τῆς φύσεως 

ἐξετίμησε χαὶ ζηλωτὴς ὡς οὐχ οἷδ᾽ εἴ τις ἕτερος: αὐτοῦ γενόμενος ἐν 

μὲν ἐσθῆσι χαὶ τροφαῖς χαὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς περὶ δίαιταν οὐδὲν ἐπιτρα- 

Ἰῳδῶν πρὸς σεμνότερον ὄγχον εὐτέλειαν χαὶ εὐχολίαν ἐπετήδευεν ἰδιώτου, 

πολυτέλειαν δὲ τῷ ὄντι βασιλιχὴν ἐν οἷς χαλὸν ἦν πλεονεχτεῖν τὸν 

ἄρχοντα" ταῦτα δ᾽ ἦσαν ἐγχράτειαι, χαρτερίαι, σωφροσύναι, ἀγχίνοιαι, 184 

10 συνέσεις, ἐπιστῆμαι, πόνοι, χαχοπάϑειαι, ἡδονῶν ὑπεροψίαι, διχαιοσύναι, 

προτροπαὶ πρὸς τὰ βέλτιστα, ψόγοι χαὶ χολάσεις ἁμαρτανόντων νόμιμοι, 

ἔπαινοι χαὶ τιμαὶ χατορθούντων πάλιν σὺν νόμῳ. (28,) τοιγαροῦν 155 

πολλὰ χαίρειν φράσαντα πολυχρηματίᾳ χαὶ τῷ παρ᾽ ἀνθρώποις μέγα 

πνέοντι πλούτῳ γεραίρει ϑεὸς τὸν μέγιστον χαὶ τελεώτατον ἀντιδοὺς 

πλοῦτον αὐτῇ" οὗτος δ᾽ ἐστὶν ὁ τῆς συμπάσης γῆς χαὶ ϑαλάττης 

χαὶ ποταμῶν χαὶ τῶν ἄλλων ὅσα στοιχεῖα χαὶ συγχρίματα" χοινωνὸν 

τὰρ ἀξιώσας ἀναφανῆναι τῆς ἑαυτοῦ λήξεως ἀνῆχε πάντα τὸν χόσμον 

ὡς χληρονόμῳ χτῆσιν ἁρμόζουσαν. τοιγαροῦν ὑπήχουεν ὡς δεσπότῃ 1δῦ 

τῶν στοιχείων ἕχαστον ἀλλάττον ἣν εἶχε δύναμιν χαὶ ταῖς προστά- 

30 ξεσιν ὑπεῖχον. χαὶ θαυμαστὸν ἴσως οὐδέν: εἰ γὰρ χατὰ τὴν παροι- 

μίαν ,χοινὰ τὰ φίλων“, φίλος δὲ ὃ προφήτης ἀνείρηται ϑεοῦ (οἵ, Εχοά. 

88,11). χατὰ τὸ ἀχόλουϑον μετέχοι ἄν αὐτοῦ χαὶ τῆς χτήσεως, χαϑ᾽ 

ὃ χρειῶδες. ὃ μὲν γὰρ ϑεὸς πάντα χεχτημένος οὐδενὸς δεῖται, ὁ δὲ 157 

φὶι 

ξι 

1 ἱχετιχήν Ζ Ροβὲ ἄλλο διὰ. τι ΚΖ πολυτέλειαν] πολιτείαν ΒΕΜΑ 

4 ὡς ΘΠΡΚΖ Βατῦ.: οἱ. σοἰθγίὶ Ροβὲ βλέποντα τα. τὸν Μαηρ. ὃ οἵδ᾽ 
οτη. ΤΌτγη. θ ἐσθῆσι ΟΗ͂Ρ (ἐσθήσει ΒΔ4τ}.): ἐσθῆτι σοίοτὶ τροφῆ ΚΖ 
θ, 1 ἐπιτραγῳδῶν] ἐπιγαυριῶν ἡ ὍΚΞ9 Ἴ ροβί πρὸς δά, τὸν ΥΟΚ’ ἰδιω- 
τῶν α 8 πλεονεχτεῖν χαλὸν ἦν ἔγδηβρ. Ο 9 δὲ Α καρτερίαι -- 
ἀγχίνοιαι ροβὲ συνέσεις (10) ἰγδῆβρ. Ο,, Ροϑὲ ἐπιστῆμαι ΗΡ 11 βέλτια Ρ νόμιμοι] 
ἔννομοι ΒΕΜΑΚΖ 12 χατορϑούντων πάλιν ΟΥ̓Ο Βατῦ.: πάλιν κατορϑούντων οοἰοτὶ 

13 πολυχρηματία ΥὉ Βατῦ.: φιλοχρηματία οοἰοτὶ (Υ) 14 ϑεὸς ΟΠΡ Βαγῦ.: ὃ ϑεὸς ὁοἰοτὶ 
τελεώτατον ΗΡ Βατὺ., τελαιώτατον Ὁ : τελειότατον σοἰοτὶ ἀντιδιδοὺς ΝῸ 1 ὁ τῆς 
συμπάσης ΟΗΡ Βατγῦ. (ὁ τῆς σοηΐ, Μδηρ.): ἰσότης συμπάσης ΟΥ̓́͵, ἰσότης πάσης ΒΕΜΑΚΊΖ, 
ἰσότης τῆς δεσποτείας συμπάσης ΥὮὉ, τῆς δεσποτείας 55, Καὶ ϑαλάστης ΟΛΟΘῊ Βατῦ. 

10 ὅσα στοιχεῖα] στοιχείων ὅσα ἩΡ χοινῶν (", χοινὸν ΟἾΜΑ 11 ἀναφῆναι 
ΟΒΕΜΚ (φγοῦ. Μίαῃρ.) 18 χτίσιν , χλῆσιν Ν ὑπήχουσεν ΒΕΜΑ 19 χαὶ 

ογαβ. Ο, οὐὰ, ΥΟΘΘῊΡ Βατρ, 19. 30 προστάξεσιν σογΓ. οχ πράξεσιν 1}, πράξεσιν Μ 

20. χαὶ δηΐο ὑπεῖχον δι, Υ2 χαὶ γΡοπὲ γὰρ δῶρά, ἃ 21 φίλων) τῶν φίλων 
ΥΟΛΗΞΚΖ ἀνείρηται ΟΥ̓ ΟῊΡ Βδγθ.: εἴρηται σθίοτὶ 22 μετέχει ΒατΌ.» 

μέτοχοι ἃ χτίσεως Καὶ, φύσεως 22. 3 χαϑ᾽ ὃ ΘῊΡ Βαιῦ.: χατὰ τὸ οοιοτί 
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σπουδαῖος ἄνϑρωπος χέχτηται μὲν οὐδὲν χυρίως ἀλλ οὐδ᾽ ἑαυτόν, τῶν 
-“"Ἃὰ - 4“., “κι, , -- “Ἕ ΕΣ ΝΗ Ἀν, ΜΞ ᾿ ᾿- ᾿ . Ν] 

δὲ τοῦ ϑεοῦ χειμηλίων, χαϑ᾽ ὅσον ἂν οἷός τε ἢ. μεταλαγχάνει. [ χαὶ ρΡ. 100} 
Ι] » » .ν ᾿ "» ν , . ἢ 4 “- -᾿ 

υαήποτ᾽ εἰχότως" χοσμοπολίτης γάρ ἐστιν, ἧς χάριν αἰτίας οὐδεμιᾷ τῶν 

χατὰ τὴν οἰχηυμένην πόλεων ἐνεγράφη, δεόντως. οὐ μέρος χώρας ἀλλ᾽ 

ὧν 155 ὅλην τὸν χύσμον χλῇρην λαβών. τί δ᾽; οὐχὶ χαὶ μείζονος τῆς πρὸς 

τὸν πατέρα τῶν ὅλων χαὶ ποιητὴν χοινωνίας ἀπέλαυσε προσρήσεως τῆς 
, “ ᾿Ἂ» , 3 , .) μὲ -» νφ " ᾿ ΄ 

αὐτῆς αξιωϑείς, ὠνομάσϑη τὰρ ὅλου τοῦ ἐνηυς ϑεὸς χαὶ βασιλεύς" 

εἴς τε τὸν γνόφον, ἔνϑα ἣν ὃ ϑεύς, εἰσελθεῖν λέγεται (Βχοΐ. 20,321), 

τουτέστιν εἰς τὴν ἀειδῆ χαὶ ἀύρατον χαὶ ἀσώματον τῶν ὄντων παρα- 

δειγματιχὴν οὐσίαν, τὰ αἀϑέατα φύσει ὕνητῇ χατανοῶν: χαϑάπερ τε τὺ 

Ἰραφὴν εὖ δεδημιουργημένην ξαυτὸν χαὶ τὸν ἑαυτοῦ βίον εἰς μέσον 

προαγαγὼν πάγχαλον χαὶ θεοειδὲς ἔργον ἔστησε παράδειγμα τοῖς ἐθέλουσι 

129 μιμεῖσϑαι. εὐδαίμονες δ᾽ ὅσοι τὸν τύπον ταῖς ἑαυτῶν ψυχαῖς ἐναπε- 

μάξαντο ἢ ἐσπούδασαν ἐναπομαάξασθα!" φερέτω γὰρ ἢ διάνοια μάλιστα 

μὲν τὸ εἶδος τέλειον ἀρετῆς, εἰ ὃὲ αήἥ, τὸν γοῦν ὑπὲρ τοῦ χτήσασϑαι 1ὖ 

100 τὸ εἴδος ἀνενδηίαστον πόϑον, χαὶ μὴν οὐδ᾽ ἐχεῖνό τις ἀγνοεῖ, ὅτι ζηλωταὶ 

τῶν ἐνδήξων οἱ ἀφανεῖς εἰσι χαί, ὧν ἂν ἐχεῖνοι μάλιστ᾽ ὀρέγεσθαι δοχῶσι, 

πρὸς ταῦτα τὰς αὐτῶν ἀποτείνουσιν ὁρμάς’ ἐπειδὰν γοῦν ἡγεμὼν ἄρξηται 

χαϑηδυπαϑεῖν χαὶ πρὸς τὸν ἁβροδίαιτον ἀποχλίνειν βίην, σύμπαν ὀλίγου 

δεῖν τὸ ὑπήχοον τὰς αστρὴς χαὶ τῶν μετὰ γαστέρα προσαναρρήϊνυσιν 30 

1 οὐδὲν] οὐδὲ ἕν Ὸ οὐδ᾽ οὐδὲ ΝῸ ἑαυτόν οοὐά.: αὑτόν ν 3 ἂν ΠΡ 

Βαγνο: ὁπ. σοίοτγὶ ἢ) εἴη ΒΕΜΑΚΖ μεταλαγχάνει ΠΗΡ Βατγῦ.: μετα- 

λαμβάνει σοίογὶ γάρ] τίς Χ Ὁ ἢ ὅλον τὸν χύόσιον]) ὅλην τὴν οἰχουμένην ΚΖ 

μείζονος ΟΟΤΡ Βατν.: μείζοσι σειοτὶ τῆς] τοῖς Ὁ χαὶ ποιητὴν τῶν ὅλων 

{τᾶ π5}0. ΠαΤΌ, κοινωνίας! χληρονομίας α 2, γρ. χοινωνίας πιρ. ζ ἀπήλαυσε ΟΥ̓ΟΗΞ 

λα ΓῸ, ροβί προσρήσεως αὐ. τε ΟΥ̓ ΘΕΤΠ 3 θατῦ. ἡ ϑεὸς ὅλου τοῦ ἔϑνους ΓΔΠΞρ. 

ΟΥ̓Ο αν. τε χαὶ ΕΜ ΑΚ. χαὶ βασιλεὺς οἵα. ᾿ὕλτΡ, βασιλέων (ἽἹΡ 

8. γνόφον τὴρ. Μ γνόθον ἴῃ τοχίῃ Μ 4. χαὶ ἀόρατον ὁην. βατῦ. Ι0 ἀϑέατα) 

ϑεατὰ ΠΈΜΑ, θαυμαστὰ ΝῸ ϑνητὰ ΠΕΝᾺ τε ΟΠΡ βαγὺ.: γὰρ ΥῸ, οἴη- 

ὁο(ονὶ ΠῚ τε χαὶ ᾽ ἑαυτοῦ ΚΖ; αὐτοῦ (᾿, αὐτοῦ σοίοτὶ 13 παρα- 

γαγὼν ΝΟΛΟΚΖ πάγχαλον Ο}}} θαι: πᾶσι χαλὸν σοίοτὶ 1. δὲ νὸ 

αὑτῶν (ἰ 14 }}Ρ ἐναπομάξασϑαι ΟΠΡ Ἰθαγὸ: ἀπομάξασϑαι σοι οτὶ 
15 μὲν] δὲ Ν τῆς ἀρετῆς ἡ Ὁ τὸν] τὸ ΒΕΜΑΝΟ 10 οὐδὲ Ο 

11 εἰσιν ΟἸΧΖ ἂν οἵη. ΝΜ [8 αὑτῶν ΛΟ; αὐτῶν εοίοτὶ οὖν ΒΕΜΚΖ 

Ἰλαγῃ., γοῦν οἵη. ἡ 19. χαϑυπαϑεῖν (510) δ 19, 30 ὀλίγου δεῖν) ὀλεῖσϑαι 

δεῖ ΠῈ 90 τὰς] τῶν ἢ προσαναρρήγνυσιν ΠΠΡ άγθ, (πρὸς ἀναρρήγνυσιν ΠΗ, 

πρὸς ἀναρρήδοσιν 1); ἀναρρήγνυσιν σοίοῦὶ 

15---1ῦ 91 (ο]. 111 ὺ 08 (0]. 27: Φίλωνος ἐχ τοῦ περὶ Μωσέως βίου: ἐπειδὰν ἡγεμὼν -- 

τῶν ὁμοίων εἰσίν. 



ΠΕ ΥΙΤΑ ΜΟΒΙΒ5 ΠΝΙΒ.Ὶ 129 

ἔξω τῶν ἀναγχαίων ἐπιϑυμίας, εἰ μή τινες εὐμοιρίᾳ χρήσαιντο φύσεως 

Ψυχὴν οὐχ ἐπίβουλον ἀλλ᾽ εὐμενῇ χαὶ ἵλεω χτησάμενοι" ἐὰν δ᾽ αὐστη- 10] 

ρητέραν χαὶ σεμνοτέραν ἔληται προαίρεσιν, χαὶ οἵ λίαν αὐτῶν ἀχράτορες 

μεταβάλλουσι πρὸς ἐγχράτειαν ἢ φόβῳ ἢ αἰδηῖ σπουδάζοντες ὑπόληψιν 

ὃ ἐμποιεῖν, ὅτ' ἄρα ζηλωταὶ τῶν ὁμοίων εἰσί’ χαὶ οὐχ ἄν ποῦ οἱ χείρους 

τὰ τῶν χρειττόνων ἀλλ᾽ οὐδὲ μανέντες ἀποδοχιυάζοιεν,. τάχα δ᾽, ἐπεὶ 103 

χαὶ νηυμοϑέτης ἔμελλεν ἔσεσθαι, πολὺ πρότερον αὐτὸς ἐγίνετο νόμος 

ἔμψυχός τε χαὶ λογιχὺς ϑεία προνοία, ἥτις ἀγνοοῦντα αὐτὸν εἰς νομοϑέτην 

ἐχειροτόνησεν αὖδϑις. 

᾽ὺ (399.) Ἐπειδὴ τοίνυν παρ᾽ ἐχόντων ἔλαβε τὴν ἀρχήν, βραβεύηντος 10: 

χαὶ ἐπινεύοντος ϑεηῦ. τὴν ἀποιχίαν ἔστελλεν εἰς (Φϑηινίχην χαὶ Συρίαν 

τὴν χοίλην χαὶ Παλαιστίνην. ἢ τότε προσηγορεύετο Χαναναίων, ἧς οἱ 
-" , ΕῚ 

ἥροι τριῶν ἡμερῶν ὁδὸν διειστήχεσαν ἀπ᾿ Αἰγύπτου. εἶτ᾽ γεν αὐτοὺς 104 

». 101 ΜΝ. οὐ ] τὴν ἐπίτομον, ἄμα μὲν εὐλαβηϑείς, μή ποϑ᾽, ὑπαντιασάντων τῶν 
᾿ 

15 οἰχητόρων διὰ φόβην ἀναστάσεως χαὶ ἀνδραποδισμοῦ χαὶ Ἰενομένου 
᾿ , , ᾿] “, ΩΝ ΄ , » ν " 3 » “- 

πολέμου, πάλιν τὴν αὐτὴν ὁδὸν ὑποστρέψωσιν εἰς Αἴγυπτον, ἀπ᾿ ἐχϑρῶν 

ἐπ᾿ ἐχϑρούς, νέων ἐπ᾿ ἀρχαίους, γέλως χαὶ χλεύη γενησόμενοι χαὶ χείρω 

χαὶ ἀργαλεώτερα τῶν προτέρων ὑπομενοῦντες, ἄμα δὲ χαὶ βουλύμενης 
᾽ αὐτοὺς δι᾿ ἐρήμης ἄγων χαὶ μαχρᾶς δοχιαάσαι, πῶς ἔχουσι πειθαρχίας 

» , » ΄ Ὰ [4 Ξ 84..} , Ἂς ᾽ ὦ) ’ ΄ [4 [2 ὦ 

ἐν οὐχ ἀφθόνοις χορηγίαις ἀλλ΄ ἐχ τοῦ χατ᾽ ὀλίγον ὑποσπανιζούσαις. -Ξ 
’ ᾿ Ῥ᾿ . ᾿] » » , "» 1 ΄ ΕἾ ᾿ ᾿ 

ἐχτραπόμενος οὖν τὴν ἐπ᾽ εὐθείας, ἐγχάρσιον ἀτραπὸν εὑρὼν χαὶ νομίσας 10 

Ι ἔξωϑεν ΠΡ (Τγη.) ἐπιϑυμιῶν 1Ὁ ἀμοιρία 2 2 ἵλεων ΥΘΘΟΠΠΡ 

κτησάμενοι] χρησόμενοι ἡ, χρησόμενον ΟΥ̓́ΒΕΝ δὲ ἢ ὅ ἀκχράτορες αὐτῶν 

{85}. ἃ 4 αἰδῶ Ὁ τὴν ὑπόληψιν ΠῚΡ ἢ ἄρα οἵη. ἢ 

0 -- τάχα --- αὖϑις οἵα. 0, τἀ, τὰπ. τοῦ. τὴν Υ̓ 1 νόμος ἀΠΡ() θατῦ.: 

λόγος δοιοτὶ 8 εἰς νομοϑετιχὴν ΒΕΜΑ 10 ἐπεὶ ἡ 11 ϑεοῦ ΘῊΡ: τοῦ 

ϑεοῦ οοίοτὶ 120 15 ὁδὸν οὐ, ΚΖ ᾿ς διειστήχεσαν ΟΥ̓́Ο:; διειστή- 

χεῖσαν σείοτὶ ἀπ᾿ αἰγύπτου διεστήχεσαν ἰγαηερ. εἶτα ΠΌΜΙΖ 

10 ἀναστάσεως} ἀναστατώσεως (, ἐπαναστάσεως ΑΥ Ὁ (ΔΙ αηΓσ.) 10 ἀπ᾿ ΝΟΘΗΠΡ:: 
ἀπὸ ορίοτὶ 11 εἰς ἐχϑροὺς ΕΜ ΑΙΚΚΖ γενησόμενον Μ 18 ὑπομε- 

νοῦσιν Υ90 βουλευόμενος σοΥΓ, ὁχΧ βουλόμενος 2 19. νο] χαὶ ἰοϊοππι πὶ νοὶ 

ΒοΓ θη πὶ ἀτριβοῦς χαὶ μακρᾶς σοηβιῖ Μαηρ. πειϑαρχίαις Ῥ 91] ἐχτρε- 

πόμενος Μ τὴν ΟΠΡ: τῆς σοἰοτῦὶ (ν) ἀτράαπὼν ἢ 

1. 8 (ἵεηι, Αἰεχ, ϑίγονι, 1 9 Ρ». 491 Ῥαςς , Μωνσῆς δὲ συνελόντι εἰπεῖν νόμος ἔμψυχος ἣν 
τῷ χρηστῷ λόγῳ χυβερνώμενος. 13.53ηη. Οἴδηι. Αἰεα, Βίσονι, 1.2} μ. 417 Ρ, Μωυτῆς 

τὸν λαὸν ἐξαγαγὼν ὑποπτεύσας ἐπιδιώξειν τοὺς Αἰγυπτίους τὴν ὀλίγην χαὶ σύντομον ἀπὸο- 

λιπὼν ὁδὸν ἐπὶ τὴν ἔρημον ἐτρέπετο καὶ νύχτωρ τὰ πολλὰ τῇ πορεία ἐχέχρητο. ἑτέρα 

γὰρ ἦν οἰχονομία, χαϑ᾽ ἣν ἐπαιδεύοντο ᾿βραῖοι δι᾽ ἐρημίας πολλῆς χαὶ χρήνου μακροῦ, 

εἰς μόνον τὸ πιστεύειν τὸν ϑεὸν εἶναι δι᾿ ὑπομονῆς ἐθϑιζόμενοι σώφρονος. 1354. ἔχοι, 
13,11 



100 ΡΗΓΠΓΟΝΤΒ 

χατατείνειν ἄχρι τῆς ἐρυϑρᾶς ϑαλάττης ὁδοιπορεῖν ἤρχετο. τεράστιον 

δέ φασι συμβῆναι κατ᾽ ἐχεῖνον τὸν χρόνον μεγαλούργημα τῆς φύσεως, 

᾿0Ὁ ὃ μηδείς πω μέμνηται πάλαι 1εγονός, νεφέλη γὰρ εἰς εὐμεγέϑη χίνα 

σχηματισϑεῖσα προΐει τῆς πληθύος, ἡμέρας μὲν ἡλιοειδὲς ἐχλάμπουσα 
φέγγος, νύχτωρ δὲ φλογοειδές, ὑπὲρ τοῦ μὴ πλαάζεσθα! χατὰ τὴν πορείαν, ὃ 

ἀλλ᾽ ἀπλανεστάτῳ ἕπεσϑαι ἡγεμόνι ὁδοῦ. τάχα μέντοι χαὶ τῶν ὑπάρχων 

τις ἣν τοῦ μεγάλου βασιλέως, ἀφανὴς ἄγγελος, ἐγχατειλημμένος τῇ νεφέλῃ 

προηζητήρ, ὃν οὐ ϑέμις σώματος ὀφθαλμοῖς δρᾶσθϑαι. 

107 (30.) Θεασάμενος δ᾽ ὃ τῆς Αἰγύπτου βασιλεὺς ἀνοδίᾳα χρωμένους, 

ὡς ᾧξετο, χαὶ διὰ τραχείας χαὶ ἀτριβοῦς ἐρήμης βαδίζοντας ἤσϑη μὲν τὸ 

ἐπὶ τῷ χατὰ τὴν πορείαν σφάλματι, νομίσας συγχεχλεῖσϑαι διέξοδον 

οὐχ ἔχοντας, ἐπὶ δὲ τῷ μεϑέσθαι μετανοῶν ἐπεχείρει διώχειν, ὡς ἣ 

φύβῳ τὴν πληϑὺν ὑποστρέψων χαὶ δουλωσόμενης αὖϑις ἢ ἀποχτενῶν 

108 ἡβηδὸν ἀφηνιάζουσαν. εἶθ᾽ ἅπασαν τὴν ἱππιχὴν δύναμιν παραλαβὼν 
- ωι ἀχοντιστάς τε χαὶ σφενδονήτας χαὶ ἱπποτοξότας χαὶ τοὺς ἄλλους ὅσο! 

τῆς χούφης δηπλίσεως χαὶ τὰ χαάλλιστα τῶν δρεπανηφόρων ἁρμάτων 

ἑξαχόσια τοῖς ἐν τέλει δούς, ἵνα μετὰ τοῦ πρέποντος ἀξιώματος ἐπαχολου- 

ϑήσωσι χαὶ τῆς στρατείας μετάσχωσιν, οὐδὲν τάχους ἀνεὶς ἐπεξέϑει 

χαὶ συντείνων ἔσπευδε βουλόμενος ἐξαπιναίως οὐ προϊδομένοις ἐπιστῆναι" 

τὸ τὰρ ἀνέλπιστον χαχὸν ἀργαλεώτερην αἰεὶ τοῦ προσδοχηϑέντος, ὅσῳ 30 

109 χαὶ τὸ ὀλιγωρηϑὲν εὐεπιχειρητότερον τοῦ σὺν φροντίδι, χαὶ ὁ υὲν ταῦτα 

διανοηϑεὶς ἐπηχολούϑει νομίζων αὐτηβοεὶ περιέσεσθαι, οἱ δ᾽ ἔτυχον ἤδη 

παρὰ ταῖς ἠϊόσι τῆς ϑαλάττης στρατοπεδεύοντες" μελλόντων ὃ᾽ ἀριστο- 

Ι ϑαλάσσης ΟΜΚΑ ἤρχετο ΠΡ: ἤρξατο οσοίοτὶ 2 τῆς οὐ. 

ὃ γεγονώς ἃ 4. μετασχηματισϑεῖσα ΟΡ ὅ φέγγος φῶς Ρ χατὰ οἵη. ὃ 
Ὁ ἀπλανεστάτη ΠΡΙν) ἡγεμονία Η (Ταγη.) τῆς ὁδοῦ ΠΡ μέν τι α 

8 προηγήτωρ ΟΕ} (ν) 9 δὲ Α τῆς οὐ. ΠῚ ἀνοδίᾳ ἀνοδὲ ΤΌγη. 
10 ὡς οἵη. Ὑ1 αἱ νἱά., ὡς ᾧετο οἵα. ΟΒΈΕΜΑ τραχείας} βαϑείας οοπὶ. Μη. ς0]]. 

101,9 ἐρήμους ΟἸΜ, ἐρήμου (3 11 ἐπὶ τῷ --- ἔχοντας (139) οὦι. ΠΡ, δάά. 

ιηρ. ΠΡΡΞ ἐγχεχλεῖσϑαι (, οὖν χεχλεῖσϑαι Ὁ, χεχλεῖσϑαι ΒΕΜΑ 13 δὲ 

οι), ἢ ἐπιχειρεῖ ΜΙ 14. 10 παραλαβὼν ἀχοντιστάς τε οἵη. ΠΡ 1 τὰ 

οι, αὶ 11 ἑξαχόσια] χ ἢ τοῦ οὐ), Ρ 11.18 ἐπαχολουϑῶσι ΘῊΡ 

18 στρατιᾶς ἡ ἀνεὶς ΘῊΡ: ἀνιεὶς σοιοτὶ ὑπεξέϑει ΒΕΜΑΙΚ 2 19 ἔσπουδς 

(51) Μ,, ἐπέσπευδε ἩΡ, ἔτρεχεν ΤῸ προϊδομένοις Α: προειδομένοις σοἰοτὶ 90 αἰεὶ 
ΘῊΡ: ἀεὶ σοίοτὶ ὅπον Μ 21 εὐεπιχειρότερον 0, εὐεπιχείρητον Α 

σὺν φροντίδι ΠΡ: ἐν φροντίδι ΚΖ, συμφέροντος ΟΝ ΒΕΜΑ, ἀπροσδοκήτως εἰσπίπτοντος 
γ30 τοιαῦτα Ὁ 22 οἵδ᾽ 2 98. ϑαλάσσης ΟΣ στρατοπε- 

δεύοντες ΘΠ: στρατοπεδεύσαντες σοίογὶ (ν) 

Ι 5η4ᾳ. ἔχοι, 1.21..}2 Ὁ. 5ηᾳ. ἔχον. οαρ. 11 

-- «ὦ ,αταν- πὸ ἁν θ΄ “τὰ 
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ποιεῖσϑαι, τὸ μὲν πρῶτον πάταγος ἐξηχεῖτο πολύς, ἅτε τοσούτων ἀνθρώπων 

ὁμοῦ χαὶ ὑποζυγίων μετὰ σπουδῆς ἐλαυνόντων, ὡς ἐχχυϑέντας τῶν σχηνῶν 

. 108 Μι περιβλέπεσϑαι χαὶ ὠταχουστεῖν [ ἀχροβατοῦντας" εἶτ᾽ ὀλίγῳ ὕστερον ἐπὶ 

λόφου μετέωρος ἢ ἀντίπαλος χαταφαίνεται δύναμις ἐν τοῖς ὅπλοις ἐχτεταὴ- 

ἔνη πρὸς μάχην. (31.) ἐπὶ δὲ τῷ παραλύγῳ χαὶ ἀπροσδοχήτω χατα- [10 

πλαγέντες χαὶ μήτε πρὸς ἄμυναν εὐτρεπεῖς ὄντες διὰ σπάνιν ἀμυντηρίων 

ὧν 

-- οὐ γὰρ ἐπὶ πόλεμον ἀλλ΄ εἰς ἀποιχίαν ἐξήεσαν --- μήτε φυγεῖν 

δυνάμενοι --- χατόπιν μὲν γὰρ πέλαγος, ἐχϑροὶ δ᾽ ἀντιχρύ, τὰ δὲ παρ᾽ 

ἐχάτερα βαϑεῖα χαὶ ἀτριβὴς ἐρήμη --- σφαδάζοντες χαὶ τῷ μεγέϑει 
10 τῶν χαχῶν ἀπειρηχότες, οἷα παρὰ τὰς τοιαύτας φιλεῖ συμφοράς, τὸν 

ἄρχοντα ἐτιῶντο φάσχοντες" οδιὰ τὸ μὴ εἶναι μνήματα ἐν Αἰγύπτῳ, 17] 

οἷς ἀποθανόντες ἐνταφησύμεϑα, ἐξήγαγες ἡμᾶς, ἵν᾽ ἐνταῦϑα χηδεύσης 

ἀποχτείνας; ἢ οὐ πᾶσα δουλεία χουφύότερον χαχὸν θανάτου; δελεάσας 

ἐλευϑερίας ἐλπίδι τὸ πλῆϑος τὸν χαλεπώτερον περὶ τοῦ ζῆν ἐπεχρέμασας 
ιῦ “ χίνδυνον. ἠγνόεις τὴν ἡμετέραν ἁπλότητα χαὶ τὴν Αἰγυπτίων πιχρίαν 113 

χαὶ τὸ βαρύμηνι; τὸ μέγεϑος τῶν ἀφύχτων χαχῶν οὐχ ὁρᾷς; τί πραχτέον; 

πολεμῶμεν ἄοπλοι πρὸς ὡπλισμένους; ἀλλὰ φεύγωμεν χαϑάπερ ἄρχυσι 

χυχλωϑέντες ἀνηλεέσιν ἐχϑροῖς, ἐρημίαις ἀβάτοις, ἀπλώτοις πελάγεσιν; 

εἰ δὲ δὴ χαὶ πλωτά, τίς εὐπορία σχαφῶν εἰς περαίωσιν ;“ ὁ δὲ ταῦτα 118 

30 ἀχούων τοῖς μὲν συνεγίνωσχε, τῶν δὲ χρησμῶν ἐμέμνητο" χαὶ διανείμας 

τὸν νοῦν χαὶ τὸν λόγον χατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον τῷ μὲν ἐνετύγχανεν 

ἀφανῶς τῷ ϑεῷ, ἵν᾽ ἐξ ἀμηχάνων ῥύσηται συμφορῶν, δι᾿ οὗ δ᾽ ἐϑάρσυνε 

χαὶ παρηγόρει τοὺς χαταβοῶντας ,μὴἡ ἀναπίπτετες λέγων" ,οὐχ ὁμοίως 

ἀνῦρωπος ἀμύνεται χαὶ ϑεός. τί μόνοις τοῖς εὐλόγοις χαὶ πιϑανοῖς 114 
35 προπιστεύετε: παρασχευῆς οὐδεμιᾶς ἐστι χρεῖος ὃ ϑεὸς βοηϑός" ἐν 

1 ἐξήχητο α 2 ὁμοῦ οἴη. ἡ ἐχγυϑέντας Μδηρ,: ἐξεληλυϑότας ΟΚ Ζ(ν), 
ἐξελϑόντας 3, ἐχλυϑέντας σοίοτγὶ 8. ὀλίγον σοπίοῖο ἅ, ὃ ἐχτεταγμένη ΘΗΡΚΖ: 

ἐκτεταμένη σεἰοτὶ Ὁ εὐπρεπεῖς ὄντες ΜΙ, εὐτρεπισθέντες Ο  ροβί πόλεμον 

αὐά. ἐξῆλθον Υ Ὁ ἐξήεσαν ΘΗΡΚΑ: οἷ. οοἰθτὶ φυγεῖν ΘἬΡ;; φεύγειν 
οθίογὶ 8. χατόπισϑεν πέλαγος ΘΗΡ; πόλεμος οδίοτι: κατόπιν μὲν γὰρ 

πόλεμος, πέλαγος δὲ ἄντιχρυς σοῃὶ, Μίδησ,, ἴῃρ86. τγαπβροηθηαἶβ νογθ8 πέλαγος οἱ 

ἐχϑροί Ἰοστα οιηθπάδγὶ ρο888 Ρυΐαγθγδα; χατόπιν μὲν γὰρ ἐχϑροί, πέλαγος δ᾽ ἀντιχρὺ 

(εἴ, ἀδ νυἱία Μοβ. Π| 8 221). βοὰ πὲ} πα δηἀυη δὲ 0 ἀντιχρὺ ΒΕΜΚΑ: ἄντιχρυς 

σοίοτὶ 8. βαϑεῖα οχ βαϑέα οοττ. Β, βαϑέα ΟΚ ἐρημία Ὑ (]δηρ.) 13 ἀπο- 
ϑανοῦντες 14 τὸν χαλεπότερον Ἐ, τὸ χαλεπόάτερον ἢ 10 ἡμετέραν) 

ἡμέραν Ὁ τὴν τῶν αἰγυπτίων Α 11 ἄνοπλοι ΟΡ φεύγομεν 0 
ἄρχυσι οἷα. ἴῃ δα. ἄρχυστι ΘΗΡ; ἐν ἄρκυσι σοίοτὶ . 9. ταῦτ᾽ ΒΕΜΑΚ 

90 χρησμῶν] χρησμάτων Ζ 92. δι᾿ οὗ] τῶ ΝΟ δὲ ΝΜ, δ᾽ οα!. ΒΕΑ, δὲ 55. 
Β τη, τοῦ, 24 πιϑανοῖς χαὶ εὐλύγοις ἴγάπερ, ἡ Ὁ προσπιστεύετε ΑΥῸ 

χρέος α ϑεὸς οἴ, (ἸΗΡ ὁ βοηϑός, (ζΖ, βοηϑῶν Κ΄’ 

ῬΏΠΙ ΟΣ β ορόγα νυ], ΤΥ 11 
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παι “1 ωι 

ΡΗΙΠΟΝΙΒ 

ἀπόροις πόρον εὑρεῖν ἴδιον ϑεοῦ" τὰ ἀδύνατα παντὶ γενητῷ μόνῳ δυνατὰ 

χαὶ χατὰ χειρύς.“χαὶ ταῦτα μὲν ἔτι χαϑεστὼς διεξήει" μιχρὸν δ᾽ 

ἐπισχὼν ἔνϑους γίνεται χαταπνευσϑεὶς ὑπὸ τοῦ εἰωθότος ἐπιφοιτᾶν αὐτῷ 

πνεύματος χαὶ ϑεσπίζει προφητεύων τάδε", ἣν ὁρᾶτε στρατιὰν εὐοπλοῦσαν, 

οὐχέτ᾽ ἀντιτεταγμένην ὄψεσϑε' πεσεῖται Ἰὰρ προτροπάδην πᾶσα χαὶ ὁ 

βύϑιος ἀφανισθήσεται, ὡς μηδὲ λείψανον αὐτῆς ὑπὲρ γῆς ἔτι φανῆναι, 

χαὶ οὐ μήχει χρόνου, ἀλλὰ τῇ ἐπιούσῃ νυχτί.“ (33,) καὶ ὁ μὲν ταῦτ᾽ 

ἀπεφϑέγγετο. χαταδύντος δ᾽ ἡλίου, νότος εὐθὺς ἤρξατο χατασχήπτειν 

βιαιότατος, ὑφ᾽ οὗ τὸ πέλαγος ἐξανεχώρησεν, εἰωθὸς μὲν ἀμπωτίζειν, 

τότε δὲ χαὶ μᾶλλον ὠθούμενον τὸ πρὸς [ αἰγιαλοῖς ὑπεσύρη χαϑάπερ ρ. 109 Ν. 

εἰς χαράδραν ἢ χάρυβδιν" ἀστήρ τε προὐφαίνετ᾽ οὐδείς, ἀλλὰ πυχνὸν 1 

χαὶ μέλαν νέφος ἅπαντα τὸν οὐρανὸν ἐπεῖχε, Ἰνοφώδους τῆς νυχτὸς 

τὶ οὔσης εἰς χατάπληξιν τῶν διωχόντων. προσταχϑεὶς δὲ Μωυσῆς τῇ 

βαχτηρίᾳ παίει τὴν ϑάλασσαν" ἢ δὲ ῥαγεῖσα διίσταται χαὶ τῶν ταημάτων 

τὰ μὲν πρὸς τῷ ῥαγέντι μέρει μετέωρα πρὸς ὕψος ἐξαίρεται χαὶ παγέντα 16 

τρόπον τείχους χραταιῶς ἠρέμει χαὶ ἡσύχαζε, τὰ δ᾽ ὀπίσω σταλέντα 

χαὶ χαλινωθϑέντα τὴν εἰς τὸ πρόσω φορὰν χαϑάπερ ἡνίαις ἀφανέσιν 

ἀνεχαίτιζε, τὸ δὲ μεσαίτατον, χαϑ᾽ ὃ ἐγένετο ἢ ῥῆξις, ἀναξηρανϑὲν ὁδὸς 

εὐρεῖα χαὶ λεωφόρος γίνεται. τοῦτο ἰδὼν Μωυσῆς χαὶ θαυμάσας ἐγεγή- 

ὕει χαὶ πληρωϑεὶς χαρᾶς ἐθάρσυνε τοὺς ἰδίγυς χαὶ ἢ τάχιστα προὔτρεπεν Ὁ 

118 ἀναζευγνύναι. περαιοῦσϑαι δὲ μελλόντων, σημεῖον ἐπιγίνεται τερατω- 

1 πόρον εὑρεῖν] πόρων εὐπορεῖ ΘἫΡ Ἱεννητῶ Κα, γένει τῷ ΘΗ͂Ρ 

2 χαθεστὼς ὧν ΒΕΜ ΑΚ, χαϑεστῶσιν ( διεξήει ΟΘΚΑΖ: ἑξήει οοογὶ 
μιχρῶν ΠῚ, μιχροῦ Ζ δὲ ( ἡ Ροβὲ ἔνϑους δή, τε ΘΗΡ, ἐοὰ εἴ, ἃ 90] 

χαταπνευσϑεὶς ΟΠ: καὶ χαταπνευσϑεὶς σοῖοε ἐπιφοιτᾶν ὁπ. ἡ 4 χαὶ 

ϑεσπίζει ΘῊΡ; χαὶ οἷν. οσοἰοτὶ ὃ οὐχέτ᾽ ΠΡ: οὐχέτι σοϊογὶ αὐτὴν Δπῖ|6 

ὄψεσθε αὐ. γῸ ὄψεσϑαι (ἱ πεσεῖτε α ὃ γῆν ΒΕΜΑ φανῆναι] 
ταφῆναι Α ἢ γρόνων Υ ἀλλὰ] ἀλλ᾽ ἐν ΒΕΜΑΚΖ ταῦτα (᾿, ταῦϑ᾽ (ἃ 
8 ἐπεφϑέγγετο (ἱ δὲ ΧῸ 9. ἐξανεχώρησεν ΟΗΡ: ὑπανεχώρησεν ΟΥ̓, 
ἀνεχώρησεν ΒΕΜΑΚΖ. ἐξανεχώρησεν 5Βρο!ιάοη τη νυἱἀθίυγ 10 δὲ οω. ΗἹΡ 

τὸ οῃ. ΚΖ 11 πυχνόν τε Ὁ 18. προσταχϑὲν ΟΕΑΚΑ μωσῆς Ρ 
14 ϑάλατταν ΟΥ̓Ο 12. δῖ. πρὸς] εἰς τὸ ἐξαίρεται ΠΗΡ ; αἴρεται σοί τὶ 

παγέντα)] πάντα ἡ 10 ἠρέμιζε ἃ 11 χαϑάπερ οἴη. ἡ 18 ἀνεχαίτιζε 

ΒΟΓρϑὶ (οἵ, 120,4}: ἀνεχαιτίζετο οοεα, χαϑὸ ΟἿ, ἐν ὦ Η(ν) ἡ οὐ. ἃ 

ἡ ῥῆξις ἐγένετο ἰγαηϑ8ρ0, Η(ν) ὁδὸς οὐ. ΒΕΜᾺ 19 γίγνεται 5 τοῦτ᾽ ΥΟΘῊΡ 

Ι. 2 

τὸν 

ΠῸ (0]. 138. τοῦ αὐτοῦ ἐχ τοῦ περὶ τῆς χατὰ Μωυσέα χοσμοποιίας οἱ [ὁ]. 151» 
αὐτοῦ ἐκ τῆς κατὰ δίωσέα χοσμοποιίας ΠῊ [ὁ]. 19ὺγτ Φίλωνος: ἴδιον θεοῦ τὰ ἀδύνατα 

παντὶ γενητῷ μόνῳ δυνατὰ καὶ κατὰ γειρύς. 
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δέστατον" ἢ γὰρ δδηγὸς νεφέλη πρωτοστατοῦσα τὸν ἄλλον χρόνον ἄνα- 

χάμπτει πρὸς τὰ οὐραῖα τοῦ πλήϑους, ὅπως ὀπισϑοφυλαχῇ, χαὶ ταχϑεῖσα 

αξϑόριος τῶν διωχόντων χαὶ τῶν διωχομένων τοὺς μὲν ἡνιοχοῦσα σωτηρίως 

χαὶ ἀσφαλῶς ἐπήλαυνε, τοὺς ὃὲ ἀνεῖργε χαὶ ἀνέχρουεν ἐφορᾶν ἐπει- 

οι τομένους᾽ ἅπερ ὁρῶντες οἱ Αἰγύπτιοι θορύβου χαὶ ταραχῆς παντ᾽ ἐπλήρουν 

τάς τε τάξεις ὑπὸ δέους συνέχεον ἐπεμπίπτοντες ἀλλήλοις χαὶ ζητοῦντες ἤδη 
φυγεῖν, ὅτ᾽ οὐδὲν ἦν ὄφελος. οἱ μὲν γὰρ Ἑβραῖοι διὰ ξηρᾶς ἀτοαποῦ περὶ 179 

βαϑὺν ὄρϑρον μετὰ Ἰυναιχῶν χαὶ παίδων ἔτι χομιδῇ νηπίων περαιοῦνται" 

τοὺς δὲ τὰ τμήματα τοῦ πελάγους ἑχατέρωϑεν ἐπιχυλισϑέντα χαὶ ἔνω- 

1ὸ ϑέντα αὐτοῖς ἅρμασι χαὶ ἵπποις χαταποντοῖ, βορείοις πνεύμασι τῆς 

παλιρροίας ἀναχυϑείσης χαὶ μετεώροις τριχυμίαις ἐπιδραμούσης, ὡς μηδὲ 

πυρφόρον ὑπολειφϑῆναι τὸν ἀπαγγελοῦντα τοῖς ἐν Αἰγύπτῳ τὰς αἰφνιδίγυς 

συμφοράς. τὸ μέγα τοῦτο χαὶ ϑαυμαστὸν ἔργον Ἑβραῖοι χαταπλαγέντες 180 

ἀναιμωτὶ νίχην οὐχ ἐλπισϑεῖσαν ἤραντο χαὶ χατιδόντες; ἐν ἀχαρεῖ φϑορὰν 

15 ἀϑρόαν πολεμίων δύο χορούς, τὸν μὲν ἀνδρῶν, τὸν ὃὲ γυναιχῶν, ἐπὶ 

τῆς ἠϊόνος στήσαντες εὐχαριστιχοὺς ὕμνους εἰς τὸν ϑεὸν δον, ἐξάρ- 

χοντος Μωυσέως μὲν τοῖς ἀνδράσιν, ἀδελφῆς δὲ τούτου ταῖς γυναιξίν" 

ἡγεμόνες γὰρ οὗτοι τῶν χορῶν ἐγεγένηντο. 

(38.) Ἄραντες δ᾽ ἀπὸ ϑαλάττης μέχρι μέν τινος ὡδοιπόρουν μηκέτι 18] 

20 τὸν ἀπὸ τῶν ἐχϑρῶν ὀρρωδοῦντες φόβον. ἐπιλιπόντος δὲ τοῦ ποτοῦ 

τρισὶν ἡμέραις, αὖϑις ἐν ἀϑυμίαις ἦσαν ὑπὸ δίψους χαὶ πάλιν ἤρξαντο 

μεμψιμοιρεῖν ὡς μηδὲν εὖ προπεπονθότες: ἀεὶ γὰρ ἢ τοῦ παρόντος 

προσβολὴ δεινοῦ τὰς ἐπὶ τοῖς προτέροις ἀγαϑοῖς ἡδονὰς ἀφαιρεῖται. 

1 προστατοῦσα οοηϊ. δδηρ, ὃ οἱ ον, ἩΡ (Τὰ γη.) πάντ᾽ ΘΗ͂Ρ; πάντα τοίονὶ 

Ὁ ἐπιπίπτοντες Μ΄, συνεμπίπτοντες 0 ἢ οὐδὲ Α ἀτραποῦ) ἀτραπῇ (510) τε 
χαὶ Ζ 8 παίδων) τέχνων Ὁ νηπίων χομιδῇ ἔγαηβθρ. ΚΖ 9 ἐχα- 
τέρωϑεν ΘῊΡ: ἀφ᾽ ἑχατέρωϑεν ΒΕΜΑΚΖ, ἐφ᾽ ἑκατέρωθεν ΟΟ Ἷἕὧ αὐτοῖς ἄρμασι καὶ 
ἵπποις ΟΗΡ: ἵπποις αὐτοῖς καὶ ἄρμασι ΝΟΚΖ, ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς χαὶ ἄρμασι Ο, ἐπὶ τοῖς 

αὐτοῖς ἅρμασι χαὶ ἵπποις Δ, ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς χαὶ ἄρμασι καὶ ἵπποις ΒΕῈΝ χαταποντοῖ 
ΟΘΗΡΚΖ: χαταπόντον Ὁ, κατὰ πόντον ΒΕΜΑ, χατεπόντο (510) δ΄, χατεπόντουν Ὁ 

χαὶ δηἴο βορείοις δα. ΟΥ̓ΒΕΜΑ βορέοις ΚΖ Ροβί πνεύμασιν αὐἠά, ἐχ 
ΟΥ̓ΒΕΝΜΑ 11 τριχυμίας ἃ 12 ἀπολειφϑῆναι ΟΥ̓ΟΘῊΡ ἐφνιδίους Ο 

12 ὅϑεν δηο τὸ διὰ, ν9Ὸ ἔργον ΠῊΡ : οἵα. δδίετὶ 14. ἀναιμωτὶ ΟΗΡΚΆ: 
ἀναιμακτὶ δσοίοτὶ ἀχαρεὶ σοὐὰ, 10 ἴόνος εἰς τὸν ϑεὸν ἦδον ΟΡ: 
ἦδον πρὸς τὸν ϑεὸν ΜΙ, ἧδον εἰς τὸν ϑεὸν σοἰοτὶ 17 μὲν μωυσέος ἴτὰη8ρ. Α(ν) 
18 ἐγεγένηντο ΘῊΡ : ἐγένοντο ςοἴετὶ 19 δ' οὠ. ἃ ϑαλάττης 6ΗΡ: τῆς ϑα- 
λάττης οοἰοεὶ ϑαλάσσης Καὶ Ὁ πεπονθότες ἃ 

19 54ᾳ4ᾳ. ἔχοι. 1ἢ,2}---ὴἠτ 

11" 
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1323 ϑεασάμενοι ὃξὲ πηγὰς ἐπιτρέχουσιν [ ὡς ἀρυσόμενοι γαρᾶς ὑπόπλεῳ, ρΡ. Τ0Ὲ 

δι᾿ ἄγνοιαν τἀληϑοῦς ἀπατηϑέντες" πιχραὶ γὰρ ἦσαν" εἶτα γευσάμενοι 

Ἰναμφϑέντες τῷ παρ᾽ ἐλπίδα τά τε σώματα παρεῖντο χαὶ τὰς ψυχὰς 

ἀναπεπτώχεσαν, οὐχ οὕτως ἐφ᾽ ἑαυτοῖς ὡς ἐπὶ τοῖς νηπίοις παισὶ 

198. στένοντες, οὗς ἀδαχρυτὶὲ ποτὸν αἰτοῦντας δρᾶν οὐχ ὑπέμενον. ἔνιο: 9 

δὲ τῶν ὀλιγωροτέρων χαὶ πρὸς εὐσέβειαν ἀβεβαίων χαὶ τὰ προγεγονότα 

ἠτιῶντο ὡς οὐχ ἐπ᾽ εὐεργεσίᾳ συμβάντα μᾶλλον ἢ διὰ μετουσίαν ἀργα- 
λεωτέρων συμφορῶν, ἄμεινον εἶναι λέγοντες τρίς, οὐχ ἅπαξ, ὑπ᾽ ἐχϑρῶν 

ἀποθανεῖν ἢ δίψει παραπολέσϑαι" τὴν μὲν τὰρ ἄπονον χαὶ ταχεῖαν τοῦ 

βίγυ μετάστασιν οὐδὲν αϑανασίας διαφέρειν τοῖς εὖ φρονοῦσι, ϑαάνατον 10 

δ᾽ ὡς ἀληϑῶς εἶναι τὸν βραδὺν χαὶ μετ᾽ ἀλγηδόνων, οὐχ ἐν τῷ τεϑναάναι: 

151 τὸ φοβερὸν ἀλλ ἐν μόνῳ τῷ ἀποϑνῃσχειν ἐπιδειχνύμενον. τοιαύταις 

χρωμένων ὀλοφύρσεσι, παλιν ἱχετεύει τὸν ϑεὸν δίωυσῇς ἐπιστάμενον 

τὴν ζῴων χαὶ μάλιστα τὴν ἀνθρώπων ἀσθένειαν χαὶ τὰς τοῦ σώματος 

ἀνάγχας ἐχ τροφῆς ἠρτημένου χαὶ δεσποίναις χαλεπαῖς συνεζευγμένου, ιὉ 

βρώσει χαὶ πόσει, συγγνῶναι μὲν τοῖς ἀϑυμοῦσι, τὴν δὲ πάντων ἔνδειαν 

ἐχπλῆσαι, μὴ χρόνου μήχει, δωρεᾷ δ᾽ ἀνυπερϑέτῳ χαὶ ταχεύχ, διὰ 

τὴν τοῦ θνητοῦ φυσιχὴν ὀλιγωρίαν ὀξὺν χαιρὸν τῆς βοηϑείας ἐπιποθοῦντος. 

[30 ὁ δὲ τὴν ἵλεων αὑτοῦ δύναμιν φϑάνει προεχπέμψας χαὶ διοίξας τὸ τοῦ 

ἱχέτου τῆς ψυχῆς ἀχοίμητον ὄμμα ξύλον δείχνυσιν, ὃ προσέταξεν ἀρά- 30 
᾿ 

" μενον εἰς τὰς πηγὰς χαϑεῖναι, τάχα μὲν χατεσχευασμένον ἐχ φύσεως 

ποιοῦν δύναμιν, ἣ τάχα ἠγνήητο, τάχα ὃὲ καὶ τότε πρῶτον ποιηϑὲν εἰς 

1 ὑπόπλεω ΟΥ̓ΤῸ : ὑπόπλεοι οοἰοτὶ 2 ἀπατηϑέντες] ἀποπλανηϑέντες ΥὉ 

ὁ γναφϑέντες ΝΟΚἪ, χαμφϑέντες ΚΙ! 2 4. ἐφ᾽ αὑτοῖς ΑΒῊΡ, ἐπ᾽ αὐτοῖς 6 (εῖ Υ' 

αἴ νἱἀ.) ἢ οὐφ] οὐκ ΒΕΜΥΘ, οὺς οὐχ Α (απρ,) ἀδαχρυτὶ (12, οὐ δαχρυτὶ α! 

Ροβὶ ἀδαχρυτὶ αὐ, γὰρ Υ Ὁ αἰτοῦντα Υ 50 ἢ) ἀλλὰ ΝΟ 
9 δίψη (ἃ 10 μετάστασιν (ΛΟΪΙ:; μετάστασιν ὁοτγ, εχ μετανάστασιν Ζ, μετα. 

νάστασιν οὐτΓ, θὁχ μετάστασιν Ὁ, μετανάστασιν ΕΜΝΌΚΡ εὐθανασίας ἑοπὶ. Μδηρ. 

τοῖς εὖ φρονοῦσι διαφέρειν ἔγτάπβρ. Ὁ 11 δ᾽ οὔ). ἃ μετὰ Ὁ τῷ] τὸ αὶ 

12 τῷ] τὸ (ἱ 12 μωυσῆς ΟΠΡΚΙά: ὁ μωυσῆς ἐεἰοεϊ ἐπιστάμενος ΒΕΜΑΥΧΟ 

14. τὴν ἀνθρώπων ΥΟΠΡ: τὴν τῶν ἀνθρώπων Ὁ, τῶν ἀνθρώπων οοἰοτὶ αἰι. χαὶ] 
διὰ 0 14. 15 ταῖς... ἀνάγχαις ἡ 10 ἠρτημένου εἰ συνεζευγμένου ἩΡΚΆΖ: 

ἠρτημένην οἱ συνεζευγμένην σοἰοτὶ 15. 10 βρώσει καὶ πόσει συνεζευγμένην ἴγδῆδρ. Ν 

Εἴ ταχεῖ (51) 2 18 τοῦ οιῃ, Καὶ 19 τὴν ἴλεων αὐτοῦ (αὑτοῦ 5011 081) δύναμιν ΟῊΠ: 

τῇ ἵλεω αὐτοῦ δυνάμει σοῖογὶ (ν) διανοίξας Ὁ, διανοίξας σοττ. Θχ διοίξας Καὶ 

30. οἰκέτου Ὁ τῆς Ψυχῆς ἀκοίμητον ὄμμα Κα: ἀχοίμητον τῆς ψυχῆς ὄμμα (, ἀχοί- 

μητὸν ὄμμα τῆς ψυχῆς ἩΡ(ν), τῆς ψυχῆς οἴη. ΟΥ̓, τῆς ψυχῆς ἀχοίμητον οα. ΒΕΜΑ 

ξόλον ΘΠΠΡΥΞΟ: ξύλον γὰρ σοίοτὶ (γὰρ οτᾶβ, ἢ 21 μὲν ἩΡ; μὲν καὶ σοἰογὶ (ν) 
προχατεσχευασμένον οὐπΐ. δηρ. 22) ποιοῦν] ποιεῖν ν Ὁ (ρτοῦ. ΟΥϑα].); (ὼς) ποιοῦν 

σὐμίοῖο; {χαὶδ ποιοῦν σοηΐ. Δαηκ. ὮῊΜ μΓ, τάχα] τάχιστα ΗΠ; πρόσϑεν ἐοπίοῖο, 

τέως ἐοπ]. Δα θη}. ἠγνοεῖτο ΘῊΡ (ν) πρῶτον ΘῊΡ 2: οἱ. ἐοίοτὶ 
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ἣν ἔμελλεν ὑπηρετεῖν χρείαν. Ἱενημένου ὃδὲ τοῦ χελευσϑέντος, αἵ μὲν 150 

πηϊαὶ γλυχαίνονται μεταβαληοῦσαι πρὸς τὸ πότιμον, ὡς μηδ᾽ εἰ τὴν 

ἀρχὴν ἐγένοντό ποτε πιχραὶ δύνασϑαι διαγνῶναι, διὰ τὸ μηδὲ ἴχνος ἢ 

ζώπυρον τῆς ἀρχαίας καχίας εἰς μνήμην ὑπολελεῖφϑαι. (34.) τὸ δὲ 151 

δίψος ἀχεσάμενοι μεϑ᾽ ἡδονῆς διπλασίας, ἐπειδὴ τῆς ἀπολαύσεως τὸ 

παρ᾽ ἐλπίδα συυβεβηχὸς ἀγαϑὸν εὐφραίνει μᾶλλον, ἔτι χαὶ τὰς ὑδρίας 

πληρώσαντες ἀνεζεύγνυσαν, ὥσπερ ἀπὸ ϑοίνης καὶ ἱλαρᾶς εὐωχίας ἕστια- 

ϑέντες χαὶ μεϑύοντες οὐ τὴν ἐν οἴνῳ μέϑην ἀλλὰ τὴν νηφάλιον, ἣν 

- ΕΣῚ 

ἠχρατίσαντο τὰς προπόσεις λαβόντες παρὰ τῆς εὐσεβείας τοῦ προεστῶτος 

10 ἄρχοντος. ἀφιχνοῦνται δ᾽ εἰς σταϑμὸν δεύτερον, εὐυδρόν τε χαὶ εὔδεν- 155 

ὅρον --- Αἰλεὶμ ὠνομάζετο (Εχοά. 15, 217) ---, πηγαῖς χαταρρεόμενον 

δώδεχα, παρ᾽ αἷς στελέχη νέα φοινίχων εὐερνέστατα ἦν τὸν ἀριϑμὸν 

Ρ- ΠῚ Μ. ἐβδομήχοντα, τοῖς ὀξὺ τῇ | διανοία βλέπειν δυναμένοις ἀγαϑῶν τῶν 

ἐϑνιχῶν ἐναργῆ σημεῖα καὶ δείγματα" φυλαί τε 1άρ εἰσι τοῦ ἔϑνους 159 

δώδεχα, ὧν ἑχάστη πηγῆς ἕξει λόγον εὐσεβοῦσα, χορηγούσης εὐσεβείας 

ἀενάηυς χαὶ ἀνελλιπεῖς χαλὰς πράξεις, Ἰενάρχαι δὲ τοῦ σύμπαντος ἔθνους 

ἑβδομήχοντα γεγόνασι φοίνιχι τῷ τῶν δένδρων ἀοίστῳ προσηχόντως 

.- [Σ᾿ 

παρειχασϑέντες, ὃ χαὶ ὀφϑῆναι χαὶ καρπὸν ἐνεγχεῖν ἐστι χαλλιστον, ὅπερ 

2 μεταβάλλουσαι ἡ τὸ ΜΟΠΡ: οἵη. οοίοτὶ ὡς μηδ᾽ εἰ Τγη.: ὡς εἰ 
μηδὲ οοὐά, (Μἀηρ.) ὦ ἐγίνοντο ΒΕΜΑΚᾺ διακρῖναι Κα μηδὲ] μὴ ΗΡ 

ὃ. 4 ἢ ζώπυρον ΘΗΡΙΚ; ζωπυροῦν (οἴη. ἢ) ἐοίε 4 ζώπυρόν {τ} ἐοηὶ. Μδμρ. 

κακίας} πιχρίας οουϊ. Μίδηχ,: 864 οἵ, Ιο5 0}, Ὁ ἴρβὸ Μδῃρ. ἰαυὰ, 6 εὐφραίνει 
ΘῊΡ: ηὔφρανε Ο (ἴδημρ.), εὔφρανε οοίονϊ τὰς ὑδρίας οχ τὰ ὑδρία οοτι. Β, τὰ 
ὑδρία ΕΥ̓ΙΛΚΖ, τὰ ὑδρεῖα ΟΥ̓Ὁ ἴ ἱλαρᾶς καὶ ἴγαᾶπβρ. ἃ 8 ἀλλὰ τὴν 

νήφάλιον ΠΗΡΚΖ: ἀλλ᾽ (οπι. τὴν νηφάλιον) σείοτὶ 9 ἠχρατήσαντο ΒΕ, ηὐχρατή- 

σαντο ἃ πόσεις λαμβάνοντες Η τῆς εὐσεβείας οὐ. (ὦ 

10 ἀφιχνεῖται ἩΡ δὲ ΑΥ̓Ο τε οἵη. δ 11 αἰλὲὴμ Ος,͵ αἰλὶν Η!, ἐλεὶμ, 
γα ὠνομάζεται (510) Ο χαταρρυύμενον Ρ 13 παρὰ (οι. αἷς) ΗἸΡ 

στελέχη νέα φοινίχων ΟΥ̓ΘΘ ΠΡ": στελέχη φοινίχων νέα ΒῈΝ, φοινίχων στελέχη νέα Α, 

στελέχη φοινίχων (ὁπι. νέα) Κ΄ 2 ἃ αὐ, δηΐϊο εὐερνέστατα ΗΠ τὸν οἴη, ΝΡ 
18 δυναμένοις βλέπειν ἰταη8ρ. ΥῸ 19. 14. ἀγαϑῶν τῶν ἐϑνιχῶν {1}: τῶν ἐϑνιχῶν 

ἀγαϑῶν ΚΖ, τῶν ἀγαθῶν ἐϑνιχῶν ὁδίοτὶ 14. δείγματα] τάγματα 0 τε οοὐὰ.: 

μὲν Υὶ εἰσι] ἦσαν ΜΝ τοῦ ἔϑνους ΥΟ: τὸ ξἔϑνος σοιοτὶ 1ὁ λόγων ἃ 
εὐσεβοῦσα ΟΗΡ: εὐσεβοῦς οὑδίοτὶ εὐσεβείας] εὐσεβεῖς Ὁ, εὐλαβείας ΒΝ 10 ἀενάους 

ΟΕ; ἀεννάους σοίοτὶ χαλὰς οηῃ. 0 γεννάρχαι Η ἔϑνους} ἔϑους "᾿, ἀνθρωπείου 
Ἰένους Ὁ 11 τῶν (ΗΡ: οἷα, δρίοτὶ δένδρω ΟΝ ἀρίστω δένδρω ἰγᾶηθρ. Ὁ 

11.158 προσηχόντως παρειχασϑέντες (ΠΗ Ρ; προσηχόντως ἀπειχκασθϑέντες ΟΝ Ὁ, παρειχασϑέντες 

προσηκόντως οσοίοτὶ 18. ἀνενεγκεῖν ἐστι (), ἐστι ποοσενεγκεῖν ΒΕΜΑΚΦ ὅπερ ΠΗΡ: ὃ ὑοίοτι 

ἁ εἰς 7οδερὶ. “4ηι. Πμὶ, 111 ὁ) ἀφικνοῦνται δὲ... εἰς Μὰρ τόπον οὕτως διὰ τὴν τοῦ ὕδατος 
κακίαν ὑνομάσαντες" μὰρ γὰρ ἡ πιχρία λέγεται. ὃ Ὁ... ἱχετεύων οὖν τρέπεται τὸν ϑεὸν 

μεταβαλεῖν τὸ ὕδωρ ἐκ τῆς παρούτης κακίας καὶ πότιμον αὐτοῖς παρασχεῖν. 



τὺ ΡΗΙΠΟΝΙΒ 

χαὶ τὴν ζωτιχὴν ἔχει δύναμιν οὐχ ἐν ῥίζαις ὥσπερ τὰ ἄλλα χατορωρυγ- 

μένην ἀλλ᾽ ἀνώφοιτον, χαρδίας τρύπον ἐν τῷ μεσαιτάτῳ τῶν ἀχρεμόνων 

1900 ἱδρυμένην, ὑφ᾽ ὧν οἷα ἡγεμονὶς ὄντως ἐν χύχλῳ δορυφορξῖται. τοιαύτην 

δ᾽ ἔχει φύσιν χαὶ ἢ διάνοια τῶν γευσαμένων ὁσιότητος" ἄνω γὰρ μεμα- 

ὕηχε βλέπειν τε χαὶ φοιτᾶν χαὶ μετεωροπολοῦσα ἀεὶ χαὶ τὰ ϑεῖα διερευ- ὃ 

γωμένη χαλλὴ χλεύην τίθεται τὰ ἐπίγεια, ταῦτα μὲν παιδιάν, ἐχεῖνα 

δὲ σπουδὴν ὡς ἀληϑῶς νομίζουσα. 

191 (95.) Μετὰ δὲ ταῦτ᾽ οὐ πολὺς διῆλθε χρύνος χαὶ ἀπορία σιτίων 

ἐλίμωττον, ὥσπερ ἐχ διαδοχῆς ἀντεπιτιϑεμένων τῶν ἀναγχαίων" δέσποιναι 

Ἰὰρ χαλεπαὶ χαὶ βαρεῖαι, πεῖνα χαὶ δίψα, διαχληρωσάμεναι τὰς χαχώσεις τὸ 

ἐν μέρει ποοσέχειντο χαὶ συνέβαινε χατὰ τὴν τῆς ἑτέρας ἄνεσιν ἐπι- 

γίνεσθαι τὴν ἑτέραν, ὅπερ ἣν τοῖς πάσχουσιν ἀφορητότατον, εἴ γε πρὸ 

μιχροῦ δόξαντες ἀπαλλαγῆναι δίψους ἐφεδρεῦον χαχὸν πεῖναν εὔρισχον. 

192 ἣν δ᾽ οὐ μόνον ἢ παροῦσα σπάνις χαλεπόν, ἀλλὰ χαὶ ἢ πρὸς τὸν μέλλοντα 

χρόνον τῶν ἐπιτηδείων ἀπόγνωσις" ὁρῶντες 1ὰρ βαθεῖαν χαὶ πολλὴν 15 

ἔρημον χαὶ χαρπῶν ἀγονωτάτην σφύδρα ἠθύμουν" πάντα γὰρ ἦσαν ἢ 

τραχεῖα! χαὶ ἀπηρρῶγες πέτραι ἢ ἀλμυρύγεως πεδιὰς ἢ ὄρη λιϑωδέστατα 

ἢ ψάμμοι βαϑεῖαι πρὸς ἡλίβατον ὕψος ἀνατείνουσαι, χαὶ προσέτι ποταμὸς 

οὐδείς, οὐχ αὐϑιγενής, οὐ χειμάρρους, οὐδεμία πηγή, σπαρτὸν οὐδὲν 

οὐδὲ δένδρον, οὐχ ἥμερον. οὐ τῆς ἀγρίας ὕλης, οὐ ζίξφον πτηνὸν ἢ χερσαῖον. 30 

ὅτι μὴ τῶν ἑρπετῶν τὰ ἰοβόλα πρὸς ὄλεθρον ἀνθρώπων, ὄφεις χαὶ 

198 σχορπίοι. εἶθ᾽ ὑπομιμνησχόμενοι τῆς χατ᾿ Αἴγυπτον εὐθηνίας χαὶ εὖὐε- 

τηρίας χαὶ τὴν τῶν ἐχεῖ πάντων ἀφϑονίαν ἀντιτιϑέντες τῇ πάντων ἐνταῦϑα 

ἐνδείᾳ χαλεπῶς ἔφερον χαὶ πρὸς ἑτέρους ἕτεροι τοιαῦτ᾽ ἐλογοποίουν" 

1 ὥσπερ ΘΘΠΡ: ὥσπερ καὶ σθίοτὶ τάλλα ΥΟΚΖ Ι. 32 χατορωρυγμένον 

ΒΕΜΑ 9 ἀνώφοιτον ΒΕΜΗΡ: ἀνώφυτον εἐοζοτὶ τὸν τρόπον ΒΕΥΊΑΚΖ 
ἢ ἱδρυμένον ΒΌΜΑ ἡχεμονιχὸς Καὶ ὄντος ὦ 4 γὰρ οἵα, ΘΉΡΙΕ, 55, ΡΞ 

ὃ μετεωροποροῦτα ΟΗ’ ὃ. 6. ἐρευνωμένη ἡ Ὁ τίϑεσϑαι ΟΥ̓ΤΟῊΡ 
ταῦτα ΟΥῸ 8 ἀπορία] ἀπειρίᾳ αἴ ἢ. Ὑδάσπῃ, 10 πεῖνα χαὶ δίψα (ΤΗΡ: 

δίψα καὶ πεῖνα σοἰοτὶ 1 ἑτέρας ΟΠ προτέρας ορίογὶ (ν) 13 ἑτέραν] προ- 
τέραν Ἡ, δευτέραν τὴῦ. ΜΝ ἀφορητότερηον ΠΡ εἴ γε ἑσοδα,: οἵ γεν 

12. ἐφεδρεύοντος χαχοῦ πεῖοαν ΒΕΜΑ ηὔρισχον Ο 14---ἸἼ πρὸς---πέτραι ἢ 

ον. Ὁ, πΌρρὶ]. τηᾶη, τος, σι Υ 17 ἀπορρῶγες ΟῊΡ(Λ): ἀπορρωγάδες σοιοτὶ 

ἢ δηΐο ὄρη οἵα, ΤΈΓῃ. ὅροι (5 Α 18 προσέτι (Ἢ: οι. οοίετὶ 

90. οὐ δένδρον (1Η} ἡμέρου τοὶ, Μδης. ἢ ΟΗΠΡ: οὐ οεἰετὶ 21 τῶν 

οἵ. 23 εἶτ). Ὁ 23. ἐχεῖ] ἐκείνων Η τιϑέντες Α 24. γμοβὶ 

ἑτέρους αὐά. δὴ δὶ τοιαῦτα 

8. 5644ᾳ. Επχοΐ, σδρ. 16 
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»ἐπ᾿ ἐλευθερίας ἐλπίδι μεταναστάντες οὐδὲ τοῦ ζῆν ἄδειαν ἔχομεν οἱ 

ταῖς μὲν ὑποσχέσεσι τοῦ ἡγεμόνος εὐδαίμονες, ἐν δὲ τοῖς ἔργοις ἀνθρώπων 

Ρ. 112 Μ. ἁπάντων χαχοδαιμονέστατοι. τί τέλος ἔσται τῆς ] ἀνηνύτου χαὶ μαχρᾶς 194 

οὕτως ὁδοῦ; πᾶσι χαὶ τοῖς πλέουσ' χαὶ τοῖς πεζεύουσιν ὅρος εἰς ὃν ἀφί-. 

ὃ ξονται πρόχειται, τοῖς μὲν ἐμπόρια χαὶ λιμένες, τοῖς δὲ πόλις τις ἣ 

χώρα, μόνοις δ᾽ ἡμῖν ἄβατος ἐρημία χαὶ δυσοδία χαὶ χαλεπαὶ δυσελ- 

πιστίαι" προϊόντων Ἰάρ, ὥσπερ ἀχανὲς χαὶ βαϑὺ πέλαγος ἀπόρευτον 

ἀναφαίνεται χαϑ᾽ ἑχάστην ἡμέραν εὐρυνόμενον. μετεωρίσας χαὶ φυσήσας 19 

ἡμᾶς τῷ λόγῳ χαὶ χενῶν ἐλπίδων τὰ ὦτα πληρώσας παρατείνει λιμῷ 

"ῦ τὰς Ἰαστέρας οὐδὲ τὰς ἀναγχαίας ἐχπορίζων τροφάς" ἀποιχίας ὀνόματι 

τοσαύτην πληϑὺν ἠπάτησεν ἐξ οἰχουμένης τὸ πρῶτον εἰς ἀοίχητον ἀγαγών, 

εἶτα χαὶ εἰς ἅἄδου προπέμπων, τὴν τοῦ βίου τελευταίαν ὁδόν.“ (30.) 

τοιαῦτ᾽ ὀνειδιζόμενος οὐχ οὕτως ἐπὶ ταῖς εἰς αὑτὸν χαχηγορίαις ἐδυσ- 190 

χέραινεν, ὡς ἐπὶ τῷ τῆς Ἰνώμης αὐτῶν ἀνιδρύτιρ᾽ πεπειραμένοι γὰρ 

18 μυρίων ὅσων ἐκ τοῦ παραλόγου συμβεβηχότων πραγμάτων παρὰ τὸ 

χαϑεστὸς ἔϑος ὥφειλον ὑπὸ μηδενὸς ἔτι τῶν εὐλύγων χαὶ πιϑανῶν 

ἄγεσθαι, πεπιστευχέναι δ᾽ αὐτῷ λαβόντες ἀποδείξεις ἐναργεστάτας τοῦ 

περὶ ἁπάντων ἀψευδεῖν, πάλιν δ᾽ ὅτε εἰς ἔννοιαν ἦλϑε τῆς ἐνδείας, 191 

ἧς μεῖζον οὐδὲν χαχὸν ἀνθρώποις ἐστί, συνεγίνωσχεν ὄχλον εἰδὼς ἀβέ- 

50 βαῖον φύσει πρᾶγμα χαὶ ὑπὸ τῶν ἐν χερσὶ διαχινούμενον, ἃ λήϑην μὲν 

τῶν προγεγονότων ἐργάζεται, δυσελπιστίαν δ᾽ εἰς τὰ μέλλοντα. πάντων 198 

οὖν ἐν ἀσχέτοις ὄντων ἀνίαις χαὶ τὰς ἀνωτάτω προσδηχώντων συμφοράς, 

ἃς ἐνόμιζον ἐφεδρεύειν χαὶ ἐγγυτάτω παρεῖναι, τοῦτο μὲν διὰ τὴν σύμ- 

φυτὸν ἐπιείχειαν χαὶ φιλανθρωπίαν, τοῦτο δὲ βουλόμενος ὃν ἐχειροτόνησεν 

25 γεμόνα τιμῆσαι χαὶ ἔτι μᾶλλον ὡς εὐσεβείας ἔχει χαὶ ὁσιότητος ἔν τε 

τοῖς φανεροῖς χὰν τοῖς ἀδήλοις ἅπασι διασυστῆσαι ὁ ϑεὸς ἐλεήσας τὸ 

ἸἹ μεταστάντες (ἱ οἱ Μὰ0 2 τῶν ἀνθρώπων Α() ὅ ἐμπορία Η!Ρ, 
ἐμπορεῖα Ο Α]ξ. τοῖς} τίς Ρ θ μόνον ΝῸ 8 χαὶ ἀπίο χαϑ᾽ δά. Α(ν) 

χαὶ δηΐθ μετεωρίσας δήά. ζ μετεωρήσας ΒΝ ὃ, 9 ἡμᾶς καὶ φυσήσας 

ἰγᾶηβρ. 2 11 ἀναγαγὼν ΒΕΜΑΚΙΖ 12 αὑτὸν ΑἸ: αὐτὸν σοίοτὶ 

χατηγορίαις ΥΟΚΟῊΡ 14 ὡς] ὅσον ΚΖ αὐτῶν ΘΗ: οἴη. οοἰοτὶ 
Ό 

ἀϊδρύτω ΗΡ 10 ὅσων ΠΘἸΠΡΙΚΑ: οἵων οοίοτεὶ 10 χαϑεστὸς ΜΑ: χαϑεστὼς 

Κ, ὦ οχ ὁ οοτγ. ἅ, χαϑεστὼς ὁοιοτὶ 11 λαβόντας ΥΟΘΗΡ 18 ὅτε βοτγί ρβὶ:; 
ὅταν Ἄοοὐἀά. 19 ἧς ΟἫΡ: οὗ εθίοτὶ (ν) 91] ὃ δὲ τὴν 6Η} 

35) ἀσχέτοις ΟΥ̓́Θ: ἐσχάτοις ΒΕΚΖ, ἐσχάταις ΜΑΘῊΡ (ν); ἀνηχέστοις οὐπὶ. δηρ, 

28 ἃς οτῃ. 28. 94 ἔμφυτον ἩΡ 26 ργ, τοῖς ὁπ. ἡ κἂν] χαὶ ἐν ΟΥ̓ 

διαστῆσαι Μ 
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199 πάϑος ἰᾶται. ξένας οὖν εὐεργεσίας ἐχαινοτύόμει, τρανοτέραις ὅπως ἔμ- 

φάσεσι παιδευϑῶσιν ἤδη μὖ δυσανασχετεῖν, εἴ τι μὴ χατὰ γνώμην εὐθὺς 

ἀποβαίη, τλητιχῶς δ᾽ ὑπομένειν χρηστὰ περὶ τῶν μελλόντων προσ- 

200 δυχῶντες. τί οὖν συνέβη; τῇ ὑστεραίᾳ περὶ τὴν ἕω δρύσος βαϑεῖα 
ων 

᾿ ᾿ , Ἂν ’ . ἰφ μὴ Ὁ » ; ΄ - 

χαὶ πολλὴ περὶ σύμπαν ἣν ἐν χύχλῳ τὸ στρατόπεδον, ἣν ἐπένιφεν ἡσυχῇ. 
“ἋὋ} [ ᾿Ὶ Ξ "ἢ ᾿ δ. ὌΝ " Ξ Ω Ι ν Γ "» 

ἀήϑη ὑετὸν χαὶ παρηλλαγμένον, οὐχ ὕδωρ, οὐ χάλαζαν, οὐ χιόνα, οὐ 

χρύσταλλον --- ταῦτα γὰρ αἱ τῶν νεφῶν ἀπεργάζονται μεταβολαὶ ταῖς 

χειμεριναῖς τροπαῖς -- ἀλλὰ χέγχρον βραχυτάτην χαὶ λευχοτάτην, ἣ 

διὰ τὴν ἐπάλληλον φορὰν σωρηδὸν προὐχέχυτο τῶν σχηνῶν, ἄπιστος 

ὄψις" ἣν χαταπλαγέντες ἐπυνθάνοντο τοῦ ἡγεμόνος, τίς τε ὁ ὑετὸς οὗτός 10 

ἐστιν, ὃν οὐδείς πω πρότερον εἶδεν [ ἀνϑρώπων, χαὶ πρὸς τί γέγονεν. ρ. 112 Ν. 

201 ὁ δὲ χκαταπνευσϑεὶς ἔνϑους τίνεται καὶ ϑεσπίζε: τάδε" ϑνητοῖς ἀὲν ἀνεῖται 
"» 

πεδιὰς ἢ βαϑύγειος, ἣν ἀνατεμύντες εἰς αὔλαχας ἀροῦσι καὶ σπείρουσι 

χαὶ τὰ ἄλλα τὰ χατὰ Ἰεωργίαν δρῶσι χαρποὺς ἐτησίους ἐχπορίζοντες εἰς 
- ΄ -ὕὔΨ , ’ - Ὁ} "] , - ΕΣ ᾿ ΕῚ Ε ΄ 

ἀφϑονίαν τῶν αἀναγχαίων: ϑεῷ δ᾽ οὐ μία υοῖἵρα τοῦ παντὸς αἀλλ'͵' ὃ 

σύμπας χόσμος ὑποβέβληται χαὶ τὰ τούτου μέρη πρὸς ἅπασαν χρείαν 

202 ὧν ἂν ϑέλῃ, ὡς δεσπότῃ δοῦλα ὑπηρετήσοντα. νῦν οὖν ἔδοξεν αὐτῷ, τὸν 

ἀέρα τροφὴν ἐνεγκεῖν ἀνθ᾽ ὕδατος, ἐπεὶ χαὶ ἢ πολλάχις ὑξτὸν ἤνεγχεν" 
΄ 

ὃ Ἰὰρ ἐν Αἰγύπτῳ ποταμὸς χαϑ᾽ ἕχαστον ἐνιαυτὸν ταῖς ἐπιβάσεσι πλημ- 
3 μυρῶν ὅταν ἀρδῃ τὰς ἀρούρας, τί ἕτερον ἢ ὑετός ἐστι χάτωϑεν ἐπινίφων :" 5 

208 παράδοξον μὲν δὴ τὸ ἔργον, εἰ χαὶ ἐνταῦϑα ἔστη" νυνὶ δὲ χαὶ παρα- 

δοξοτέροις ἄλλοις ἐϑαυματουργεῖτο. ἐπενεγχάμενοι τὰρ ἄλλος ἀλλαχόϑεν 

1 ξένας: ᾿ποΙρῚῖ δ 5. νΘ δ. ΟΥ οἴ ΟἿ5. Εἰ ([0]. 1ὅγ) εὐεργεσίας) ἐνεργείας (ἱ 

τρανοτέραις) καινοτέραις ἃ 3 (ἐμφάσεσι) παιδευϑῶσιν κοτγὶ μ5ὶ: (ἐμφάσεσιν) αἰδεσθῶσιν 

οοίά,; ἀναδιδαχϑῶσιν οοηΐ. Μη, μὴ οὐ. ἡ εἴτι ΒΕΜΕΗ"ΚΊΖ: ἔτι Α, εἰ ΟΗἹΡ(ν), 

ἐπεὶ ΟΥ̓́Ή, ἐπὰν Υ0Κ2᾽ τὰ δηΐθ χατὰ δή. Ξ ὃὅ. 4. προσδοχῶντες ΔΥ̓Θη .: προσδοχή- 

σαντας Δ, προσδοχῶντας σοίον! (ν) ἀ περὶ] παρὰ ΚΕ ὅ ἐν ο). ἡ ἣν] ἢ ΚΊΖ, 
ἣν ὁπι. ΕΉΠΡῚ, 55. ΗΞΡ’ ἐπένιφεν ΘΕ ΚΖ : ὑπένειφεν ΝΜ, ἐπένειφεν σοίοτὶ τ χρύσταλον 

ΕΘΗ ὃ ροβῖ χέγχρον δι, καὶ "αὶ βαϑυτάτην ΥῸΚΞ λευχοτάτην) 

λεπτοτάτην ΒΕΜΑΚΖ ἢ ὴ0 9 ἀλλεπάλληλον ( σορηδὸν ΟΖ 

προὐκέχυτο ἈΒῸΠΙΡ: προχέχυτο σοίονϊ 10 τὸν ἡγεμόνα " ὁ οι. Δ(ν) 

123. ἔνϑους τε ΕῊΡ 18 βαϑύγεως: ΑΚ ἀνατέμνοντες ἩΡ, ἀνατέμνουσιν Εὶ 

14 τἄλλα νῸ ἐτησίως ΑΒΕ εἰς οἷα. (ἃ 15 δὲ ΥΘῸΕΖ οὐ] 

οὐδὲ ΒΜΕΚΖ 10. 11 πρὸς ἅπασαν γρείαν ὧν ἂν ϑέλη ΘῊΡ (ἐϑέλης Ε): πρὸς ἃς 
ἂν θέλη χρείας ἐοίοτί (ἐθέλοι Α) 11 ὑπηρετήσονται Ἐ, ὑπηρετεῖ ΒΕ Α() 

18 ἀνενεγκεῖν ΠΡ 19, 30 πλημυρῶν (ΟΖ 20 ἄρδη ΓῊΡ, ἄρδει (ἃ : ἀρδεύτη 
ἑρίογὶ (ν) χάτωϑέν ἐστιν ὑετὸς ἴγληξῃ. ὦ ἐπινίφων ᾿ΟΕΚΖ;: ἐπινείφων 

ὁσίοι] 21] μὲν ΕΟΠΡ: μὲν γὰρ σοῖοτὶ δὴ οτὰ5. Καὶ τὸ ἔργον ΕΘΠΗΡ ΞΟ: 

τὸ ἕτερον ἔργον σοιον! (ἕτερον οταβ, Ν3) εἰ χαὶ ογὰξ, ν3, οὐ, 0 ἔστη ΔῈ: ἐστί 
ὁ οἰοτὶ καὶ οιη. ΥὉ 31. 22 παραδοξότερον ἄλλο οοπὶ, Μδηρ. 22 ἀλλαχόϑεν 
ἄλλος ἰτδηβθρ. ΟΥΌ 
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ἀγγεῖα συνεχόμιζην, οἱ μὲν ἐπὶ τῶν ὑποζυγίων, οἱ δὲ χατὰ τῶν ὥμων 

ἐπηχϑισμένοι, προνηία τοῦ πρὸς πλείω χρόνον ταμιεύεσθαι τὰ ἐπιτήδεια, 

ἣν δ᾽ ἄρα ἀταμίευτα χαὶ ἀϑησαύριστα, δωρεὰς ἀεὶ νέας ἐγνωχήτος τοῦ 204 

ϑεοῦ χαρίζεσθαι" τὰ μὲν 1ὰρ πρὸς τὴν τότε χρῆσιν αὐτάρχη σχευάσαντες 

δ μεθ᾽ ἡδονῆς προσηνέγχαντο, τῶν δ᾽ ἀπολειφϑέντων εἰς τὴν ὑστεραίαν 

οὐδὲν ἔτι σῷον εὔρισχην, ἀλλὰ μεταβεβληχότα χαὶ δυσώδη χαὶ μεστὰ 

τοιουτοτρύπων ζῴων, ἃ. χατὰ σῆψιν εἴωϑε εννᾶσθαι’ ταῦτα μὲν οὖν 

ἀπερρίπτουν χατὰ τὸ εἰχός, ἑτέρας δ᾽ εὐτρεπεῖς τροφὰς ἀνεύρισχον, ἃς 

ἅμα τῇ δρόσῳ χαϑ᾽ ἐχάστην ἡμέραν συνέβαινε νύρεσϑαι. γέρας δ᾽ ἐξαί- 205 

Ι0 ρετῶν ἢ ἱερὰ ἑβδημὰς εἶχεν" ἐπειδὴ γὰρ οὐδὲν ἐφεῖται δρᾶν ἐν αὐτῇ, 

πάντων δὲ μιχρῶν χαὶ μεγάλων ἔργων ἀνέχειν διείρηται, συγχομίζειν 

οὐ δυναμένοις τότε τὰ ἐπιτήδεια πρὸ μιᾶς ὃ ϑεὸς ὕει διπλᾶ χαὶ χελεύει 

φέρειν εἰς δύ) ἡμέρας αὐτάρχη τροφὴν ἐσομένην" τὰ δὲ συγχομισϑέντα 

σῷα διέμενεν, οὐδενὸς ᾧ πρότερον φϑαρέντος τὸ παράπαν. (31.) λέξω 200 

ιὸ δὲ χαὶ τὸ ἔτι τούτου ϑαυμασιώτερον" ἐπὶ τὰρ ἔτη τεσσαράχοντα, τοσοῦτον 

αἴχος αἰῶνος, ὁδηιποροῦσιν αὐτοῖς αἱ χορηγίαι τῶν ἀναγχαίων ἐν τάξεσι 

ταῖς εἰρημέναις ἐγίνοντο χαϑάπερ ἐν σιταρχίαις μεμετρημέναις πρὸς τὰς 

ἐπιβαλλούσας ἐχάστοις διανομᾶς. ἅμα μέντοι χαὶ τὴν τριπόθητον ἡμέραν 201 

ἀνεδιδαάσχοντο --- ζητοῦντες γὰρ ἐχ πολλοῦ, τίς ἀρ᾽ ἐστὶν ἢ τοῦ χύσμου 

20 γενέϑλιος, ἐν ἢ τόδς τὸ πᾶν ἀπετελέσθη, χαὶ παρὰ πατέρων χαὶ προ- 

Ἰόνων τὴν ζήτησιν ἄλυτον διαδεξάμενοι μαὖλις ἐδυνήθησαν εὑρεῖν --- 

Ρ. 114. ΜΝ. οὐ μόνον | χρησμοῖς ἀναδιδαχϑέντες, ἀλλὰ χαὶ τεχαηρίῳ πάνυ σαφεῖ’ 

Ι ἐπὶ] ὑπὸ ἃ χατὰ τοὺς ὥμους ΟΠ ((οτί. τϑεῖο) 2. ἐπηχϑημένοι Δ 
πλείονα ΠΡ ταμιεύσασθαι ΕΗΡ τἀπιτήδεια ἘΠΡ 1 ἀνάγχην τε χαὶ 

χρῆσιν Α()ς ἀνάγχην τε καὶ οἵηϊδὶ οὐ ἐοίοτὶ5. οοδά. σχευάσαντες ΕΠῊΗΡ: χατα- 

σχευάσαντες ᾿οίοτγὶ ὃ δὲ Εἰ, δ᾽ αὖ ΒΕΜΑΚΖ ἀπολειφϑέντων ΟΥ̓ΘΡΗΡ: ἄρα 
λειφϑέντων (ἱ, ὑπολειφϑέντων σοίογὶ ὃ ἔτι ΕΠΉΡ: τὶ οοἱοτὶ (ν) ηὕρισχον 

μεστὰ] μετὰ ΒΕΜΝῸ ἴ οὖν οι. Κα ὃ ἀνηύρισχον 9 νίφεσθϑαι 
ΟΥ̓ΟΣ: νἱ οχ νεῖ σουγ, Κι νείφεσθαι οοἴοτὶ Ἱέρας ΕΘῊΡ : τέρας σοίοτὶ δὲ Ὁ 

3.10 ἐξαίσιον Α 10 οὐδὲν ἐφείϑη ΕΘΗ, εἶχεν οὐδὲν 11 ἀπέχειν ΒΕΜΑΚΙΖ 

διήρηται ΗἸΡ, δεῖν εἴρηται 30 12 δυναμένων ΒΕΜΑΚΙΖ τἀπιτήδεια ΕῊΡ 

πρὸ μιᾶς ΚΘΗΡ: προμηϑεία ΟΥ̓Ο, οπι. ἐοίοτὶ διπλᾶς ΥῸ 18 εἰς δύο ἡμέρας 
ε 

Ροβὶ τροφὴν ἰγαηβρ. Ε ἐσομένοις Ρ 14. διέμεινεν 1}, διέμεινεν Καὶ, 

διέμενον ΑΥ̓Θ ἢ ἩΡΚΖ: ἡ (ὐς ἢ ἘΦ οἷα, ἐοίοτι φϑαρέντος ὀφθέντος Κ' 
1ὃ δὲ] δὴ ΕΠῚΡ ἔτη] ἔτι (ἱ τοσοῦτο (ἱ 10 αἰῶνος οἴη. ἃ 

11 σιταρκίαις ΛΕῸ πρὸς ἘΠΗΡΝ  : οἵη. σείοτι 11. 18 ταῖς ἐπιβαλλούσαις 
(ἐπιβαλούσαις ΕΓ) ἐχάστοις διανομαῖς ἘΠῊΡ 18 ρμύ5ι ἐπιβαλλούσας ἀ΄ἀ4. χρείας 

ν30 (πρ. ΚΚ) ἐχάστης Κα! 2 διανομάς) διανομίας Α, διανέμουσαι Χ Ἢ ΕΚ’ 

μέν τι ( 19 ἀρ ΕΘΉΡ:: ἄρα Β. ἄρα ἐδίοτὶ ἐστὶν οἵη. ἡ 90 τόδε] 
τότε ὁ 21 ἄλυτον] ἄλυπον ΚΖ ἐδυνήϑησαν ΕῊ!" : ἠδυνήϑησαν οθίθτὶ 
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τοῦ γὰρ πλεονάζοντος ἐν ταῖς ἄλλαις ἡμέραις, ὡς ἐλέχϑη, φθειρομένου, 

τὸ πρὸ τῆς ἑβδόμης ὑόμενον οὐ μόνον οὐ μετέβαλεν, ἀλλὰ χαὶ μέτρον 

208 εἶχε διπλάσιον. ἣ δὲ χρῇσις ἣν τοιάδε" συλλέγοντες ἅμα τῇ ἕῳ τὸ 

γιφόμενον ἥλουν ἢ ἔτριβον, εἶθ᾽ ἕψοντες ἡδεῖαν πάνυ τροφὴν οἷα μελίπη- 

209. χτὸν προσεφέροντο μὴ δεόμενοι σιτοπόνων περιεργίας. ἀλλὰ τὰρ χαὶ ὃ 

τῶν εἰς ἁβροδίαιτον βίον οὐχ εἰς μαχρὰν εὐπόρουν, ὅσαπερ ἐν οἰχου- 

μένῃ χώρα χαὶ εὐδαίμονι βουληϑέντος τοῦ ϑεοῦ χατὰ πολλὴν περιουσίαν 

ἄφϑονα χορηγεῖν ἐν ἐρημία" ταῖς γὰρ ἑσπέραις ὀρτυγομητρῶν νέφος 

συνεχὲς ἐχ ϑαλάττης ἐπιφερόμενον ἅπαν τὸ στρατόπεδον ἐπεσχίαζε τὰς 
πτήσεις προσγειητάτας ποιουμένων εἰς τὸ εὐθηρον" συλλαμβάνοντες οὖν 10 

χαὶ σχευάζοντες ὡς φίλον ξχάστοις χρεῶν ἀπέλαυον ἡδίστων ἅμα χαὶ 

τὴν τροφὴν παρηγοροῦντες ἀναγχαίῳ προσοψήματι. 

“10 (38.) Τούτων μὲν οὖν πολλὴν ἤγον ἀφθονίαν οὐχ ἐπιλειπόντων, 

ὕδατος ὃὲ χαὶ πάλιν πιέσασα δεινὴ σπάνις ἐπιγίνεται" χαὶ πρὸς ἀπό- 
.-- ων ἵνωσιν ἤδη τραπομένων σωτηρίας, λαβὼν Μωυσῆς τὴν ἱερὰν βαχτηρίαν 

ἐχείνην. δι᾿ ἧς τὰ χατ᾽ Αἴγυπτον ἀπετέλεσε σημεῖα, ϑεηφορηϑεὶς τὴν 

211 ἀχρότομηον πέτραν παίει. ἢ δ᾽, εἴτε προὐποχειμένης πηγῆς φλέβα χαί- 

ρίον διαχοπεῖσα εἴτε χαὶ τότε πρῶτον ὕδατος ἀφανέσιν ὑπονόμοις 

Ι ὡς οἴη, Ε 9. αἱ. οὐ ο. Ε, 85. Β μετέβαλλεν ἡ 3 τὸ] τὸν ἅ 
4. νιφόμενον ΟΥ̓́Θ: νἱ 6Χχ νεῖ σοτγ, Κὶ, νειφόμενον οσοίοτὶ εἶτ᾽ ΚΖ ὃ σιτο- 

ποιῶν περιεργίας ὁοοαά,; περιεργείας ν 6 τῶν] τὸν Ε ηὐπόρουν ( 

ὅσαπερ ἐν ΕΟΘΉΡΚΑ: ὅσαπερ (οτ. ἐν) (᾿, ὅσα περὶ δοίοτὶ 1 βληϑέντος Μ 

τοῦ ὁπ. 0) 8 ρμοβὶ ἄφϑονα δά. αὐτοῖς ΚΚ3 9 ἅπαν ΠΗΡΚΑ: ὃ πᾶν 

ΟΥ̓ΟΒΕΜ, πᾶν ἃ 10 προσγειοτάτους ΜΝ ποιούμενον (ΕΟΉΗΡΟ) 

οὖν ογᾶ5. 2, οὕ. 0) 11 ἀπέλαυνον Μ 11.132 χαὶ τὴν τροφὴν] χοινὴν τροφὴν 
χαινῷ οοηΐϊ. Μδῃρ. 12 τῇ τροφῇ ΛΕ προποψήματι ΟΥ̓ΘΕΟ : προσεψήματι 
ΒΕΆΠΡ, προεψήματι ΜΚΖ 18 οὖν οἴῃ, πολλὴν οἵη. ΒΕΜΑΚΖ 

ἀφθονίαν ἦγον ἴτλη80. ΒΜΕΧ ἐπιλιπόντων ΕΟΠῚΡ 15 σωτηρίας} βαχτη- 
ρίας ν9Ὁ0 οἶχτον δά, δυίο λαβὼν ΒΜ Ὰ λαβὼν] λαβόμενος Υ0, οὦ. ΚΖ 
μωσῆς ἫΡ 15,106 τὴην--ῆἷς οἵα. ΒΕΜΑΧΝῸ βακτηρίαν ἐχείνην ΟΖ: ἐχείνην 

3αχτηρίαν ΓΟΘῊΡ 10 ἐπετέλεσε ΟΥ̓ΘΗΡ, ἐπετέλει ἃ τὴν ΕΠῸΠΗΡ: γὰρ ΒΕΜΑ, 
ον. ΟΥΟΚᾺ 11 παίει πέτραν ἰγμϑρ. Α() ἡ δὲ ΝΟΕ, ἢ2᾽ ΚΖ, ἡ δ᾽ σαν. 
ΒΕΜΑ πηγὸς (59) ΝΟΚΣ 18 ὥδασ» ΒΕΝ ἀφανέσιν} ἄφεσιν Ο΄, 

ἀφαίρεσιν Ρ ὑπονόμου (ἱ 

10 οἵ, 7οβερλ. ηι. [μὰς 111 95. χαὶ μετ᾽ ὀλίγον ὀρτύγων πλῆϑος... ἐφίπταται τὴν μεταξὺ 

ϑάλατταν ὑπερελϑὸν καὶ ὑπὸ χόπου τε ἅμα τῆς πτήσεως χαὶ πρόσγαιον μᾶλλον τῶν 

ἄλλων ὃν καταφέρεται εἰς τοὺς ᾿ΒΕβραίους. 12. 54. ἔχοι, 17,1]1---τὉ 11 544. εἴ. δαρ. 

ϑαίοιι. 11,4 ἐδίψησαν χαὶ ἐπεχαλέσαντό σε, χαὶ ἐδόϑη αὐτοῖς ἐχ πέτρας ἀκροτόμου ὕδω 

χαὶ ἴανα δίψης ἐχ λίϑον σχληροῦ. 
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εἰς αὐτὴν ἀϑρόου συρρυέντος χαὶ σφόδρα ἐχϑλιβέντος, ἀναστομωϑεῖσα τῇ 
᾿ 

’ ν [ὦ βίᾳ τῆς φορᾶς χρουνηδὸν ἐχχεῖται, ὡς μὴ τότε μόνον παρασχεῖν ἄχος 

δίψηυς ἀλλὰ χαὶ πρὸς πλείω χρόνον τοσαύταις μυριάσιν ἀφϑονίαν ποτοῦ" 

τὰ γὰρ ὑδρία πάντ᾽ ἐπλήρωσαν, ὡς χαὶ πρότερον ἐχ τῶν πηγῶν, αἵ 

ὃ πιχραὶ μὲν ἦσαν φύσει, μετέβαλον δ᾽ ἐπιφροσύνῃ ϑεία πρὸς τὸ γλύχιον. 

εἰ δέ τις τούτοις ἀπιστεῖ, ϑεὸν οὔτ᾽ οἷδεν οὔτ᾽ ἐζήτησέ ποτε ἔγνω 212 

Ἰὰρ ἄν εὐθέως, ἔγνω παγίως χαταλαβών, ὅτι τὰ παράδοξα δὴ ταῦτα 

χαὶ παράλογα ϑεοῦ παίγνιά ἐστιν, ἀπιδὼν εἰς τὰ τῷ ὄντι μεγάλα καὶ 

σπουδῆς ἄξια, Ἰένεσιν οὐρανοῦ χαὶ πλανήτων χαὶ ἀπλανῶν ἀστέρων 

10 χορξίας χαὶ φωτὸς ἀνάλαμψιν, ἡμέρας μὲν ἡλιακοῦ, νύχτωρ δὲ τοῦ διὰ 

σελήνης, χαὶ γῆς ἴόρυσιν ἐν τῷ μεσαιτάτῳ τοῦ παντός. ἠπείρων τε χαὶ 

νήσων ὑπερβάλλοντα υεγέϑη χαὶ ζῴων χαὶ φυτῶν ἀμυϑήτους ἰδέας, 

ἔτι δὲ πελαγῶν ἀναχύσεις, ποταμῶν αὐϑιγενῶν χαὶ χειμάρρων φοράς, 

Ρ. 115». ἀενάων ῥεῖϑρα πηγῶν, ὧν αἱ [ μὲν ψυχρὸν αἵ ὃὲ ϑερμὸν ὕδωρ ἄνομ- 

15 βροῦσιν, ἀέρος παντοίας τροπάς, ἐτησίων ὡρῶν διαχρίσεις, ἄλλα χάλλη 

υυρία. ἐπιλίποι ἄν ὃ βίος τοῦ βουλομένου διηγεῖσθαι τὰ χαϑ᾽ ἕχαστα, 313 

μᾶλλον δ᾽ ἕν τι τῶν ὁδλοσχερεστέρων τοῦ χύσμου μερῶν, χἂν εἰ μέλλοι 

πάντων ἀνθρώπων ἔσεσϑαι μαχρηβιώτατος, ἀλλὰ ταῦτα μὲν πρὸς ἀλή- 

ϑειαν ὄντα ϑαυμάσια χαταπετρόνηται τῷ συνήϑει" τὰ δὲ ἡ ἐν ἔθει, 

0 χἂν μιχρὰ ἦ, ξέναις φαντασίαις ἐνδιδόντες χαταπληττόμεϑα τῷ φιλοχαίνῳ. 

(39.). Ἤδη δὲ πολλὴν χαὶ ἀπόρευτον διεξεληλυϑότων, ὅροι τινὲς 24 

ἀνεφαίνοντο τῆς οἰχουμένης χαὶ προάστεια χώρας. εἰς ἣν μεϑωρμίζοντο᾽ 

νέμονται δ᾽ αὐτὴν Φοίνιχες. ἐλπίσαντες δὲ βίον εὔδιον χαὶ γαληνὸν 

αὑτοῖς ἀπαντήσεσθαι Ἰνώμης ἐσφάλησαν. ὁ 1ὰρ προχαϑήμενος βασιλεὺς 215 

1 εἰς αὑτὴν οἴω, ΕἝΗ ἀϑρόον Μ συρρέοντος ΒΕΝΜ, συρέντος Εὶ ἐχϑλίβοντος 
ΟΥ̓ΟΕΘΗΡ 2 φϑορᾶς (ἱ μόνον οἷὰ. Ὁ Ὁ, ὃ δίψους ἄχος ἰγᾶῃ8}. (ἰ 

ὃ δίψης Εὶ τοσαύταις ὁπ. ΚΙΖ 4 ὑδρεῖα ( πάντα ΕῊ]!», πέντ᾽ ἃ 

ἐκ ἘΘΗ͂Ρ: ἀπὸ σρίοτὶ ὃ μετέβαλλον Εὶ δὲ Ο γλύχειον ΟΝ 
6 οὔτ᾽ ΛΕΘΗΡ: οὔτε οεἰετὶ οἴδεν ΟΥ̓ΟΕΉΡ: εἶδεν ορίθεϊ οὔτε ΟΥ̓ 
ποτεῦ πώποτε Δ(ν) 1 ἂν εὐϑέως ἔγνω οὐχ. ΠῚΡ 8. ἐστιν ΕΟΉΡ:; εἰσιν 

σοίοτὶ (ν) ἐπιδὼν ἘΠῸΗΡ εἰς ΕΘΗΡ: πρὸς Θοίοτὶ 12 ἀμυϑήτων Καὶ 

ἀμυϑήτους οἵη. ἡ 13 ἔτι δὲ ΘῊΡ: ἔτι δὲ χαὶ οείρτὶ 14 ἀενάων (Ἔ: 

ἀεννάων σείοτὶ 14. 18 ψυχρῶν αἱ δὲ ϑερμῶν ὑδάτων ἀνομβροῦσι πηγάς Α (Τατη,) 
10 ἐπιλείποι ΟΚ εἴ μερῶν τοῦ κόσμου ἴγάηβρ. ΒΜΑ Κα 19 τὰ ΥΟΚΞΕΘΗΡ: 
ἃ οοἰοτὶ μὴ δὴ Ὁ Ροβὲ ἔϑει δήἡ, ἣν ΟΒΈΜΑ, ἡ ΚΖ 21 ἀπόήρευτον] 
ἀοίχητον σοπὶ. δίδηρ. 20 ἐννέμηνται ΕΠΡ; ἐνέμοντο οοπὶ. Μαηκ. αὐτὴν] 

αὐτὰ ἘΠΗΡ δὲ οὐχ, Εὶ εὔδειον ἃ 94. αὑτοῖς οἵα. ἡ αὑτοῖς 

σοι, ἀπαντήσασθϑαι Κα, ἀπαντᾶσθϑαι (ΠΡ προχαϑήμενος ΕΘΉΗΡ : καϑηγού- 
μενος ΚἼ 2, χαϑήμενος οοίοτὶ (ΚὉ 

21 5ᾳᾳ. ἔχοι. 11,8---1θ 
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πόρϑησιν εὐλαβηϑείς, ἀναστήσας τὴν ἐχ τῶν πόλεων νεότητα, υαλιστα 

μὲν ἀνείρξων ὑπηντίαζεν, εἰ δὲ βιάζοιντο, διὰ χειρῶν ἀμυνούμενος ἀχμῇσι 

χαὶ ἄρτι πρῶτον χαϑισταμένοις εἰς ἀγῶνα χεχμηχότας ὁδοιπορίαις χαὶ 

210 ἐνδείαις σιτίων χαὶ ποτῶν, ἃ χατὰ μέρος ἀντεπετίϑετος δίωυσῆς δὲ 

[- παρὰ τῶν σχοπῶν Ἰνοὺς οὐ μαχρὰν διεστηχύτα τὸν ἐχϑρὸν στρατόν, 

χαταλέξας τοὺς ἡβῶντας χαὶ στρατηγὸν ἑλύμενηος ἕνα τῶν ὑπάρχων 
᾿ ᾿Ιησηῦν, πρὸς τὴν μείζονα συμμαχίαν αὐτὸς ἠπείγετο" περιρρανάμενης 

Ἱὰρ τοῖς εἰωϑόσι χαϑαρμοῖς ἐπὶ χολωνὸν τὸν πλησίον μετὰ σπουδῆς 

ἀναδραμὼν ἱχέτευε τὸν ϑεὸν ὑπερασπίσαι χαὶ νίχην χαὶ χράτος περι- 

ποιῆσαι τοῖς Ἑβραίοις, οὃς ἐχ χαλεπωτέρων πολέμων χαὶ χαχῶν ἄλλων 10 

ἐρρύσατο μὴ μόνον τὰς ἐξ ἀνθρώπων ἐπιχρεμασϑείσας συμφορὰς ἀπο- 

τε τῶν στοιχείων νεωτερισμὸς ἐχαινούργησε 
΄ Γ » ᾿ [ ν ὍΝ" [ὦ 

ὁδοιπορίαις ἀνήνυτος λιμός, ἤδη ὃὲ μελλόν- 

σχεδαάσας, ἀλλὰ χαὶ ὅσας 

δ1τ χατ᾽ Αἴγυπτον χαὶ ὁ ἐν τὰ 

των εἰς μάχην χαϑίστασϑαι, τερατωδέστατόν τι συμβαίνει πάϑος περὶ 

τὰς χεῖρας αὐτοῦ" χουφόταται 1ὰρ ἐγίνοντο ἐν μέρει χαὶ βαρύταται" 

εἶθ ὁπότε μὲν ἐπελαφρίζοιντο πρὸς ὕψος αἱρόμεναι, τὸ συμμαχιχὸν 

ἐρρώννυτο χαὶ ἀνδραγαϑιζόμενον ἐπιχυδέστερον ἐγίνετο, ὁπότε δὲ χάτω 

βρίσειαν, ἴσχυον οἱ ἀντίπαλοι, μηνύοντος διὰ συμβόλων τοῦ ϑεοῦ, ὅτι 

τῶν μέν ἐστι γἢ χαὶ αἱ τοῦ παντὸς ἐσχατιαὶ χλῆρος οἰχεῖος, τῶν δ᾽ 

[2 

ῃ 

ἴς 

5 

αἰϑὴρ ὁ ἱερώτατος, χαὶ ὥσπερ ἐν τῷ παντὶ βασιλεύει χαὶ χρατεῖ γῆς Ὃ 

218 οὐρανός, οὕτω χαὶ τὸ ἔϑνος περιέσται τῶν ἀντιπολεμούντων. ἄχρι μὲν 

οὖν τινος αἱ χεῖρες οἷα πλάστιγγες ἐν μέρει μὲν [ ἐπεχουφίζοντο, ἐν ρ. 116 Ν. 

μέρει δ᾽ ἐπέρρεπον, τηνιχαῦτα χαὶ ὁ ἀγὼν ἀμφήριστος ἦν" ἐξαπιναίως 

δ᾽ ἀβαρεῖς γενόμεναι, δαχτύλοις ἀντὶ ταρσῶν χρώμεναι, μετέωροι πρὸς 

2. ὑπαντίαζεν (ἱ ἀμυνόμενος ΥῸ ἀχμῆσι ΕΟΉΡΚΙΖ: ἀχμητὶ οοἰοτὶ 
Ὁ χαὶ] πρὸς (᾿, τοὺς ΒΕΜΑ καϑισταμένους ΕΜ ΑΚ. χεχμηχόσιν ΟΝ Ὸ 
4 χαὶ ποτῶν οἵα, ΒΕΜΑ ἃ οι. ΟΠΡ ἀνεπετίϑετο ἅ μωσὴς ὈΚΖ 

ὃ γνοὺς παρὰ τῶν σχοπῶν {γᾶῃβρ. ἃ ἐχϑρὸν ΠΗΡΚᾺ: ἐχϑρῶν σοίετὶ 
Ἴ μείζονα] ἄνωϑεν ὁ ἠπείγετο ΟΠ Ζ: ἡγεῖτο ἐρίου! ὃ. τοῖς οἵη. ἅ 

9. ἱκέτευε ΚΠΉΗΡ: ἱχετεύει σοίοτὶ 10 πολέμων ἑοὐι!,: κινδύνων ν 11 μὴ 

ΕΘΠΉΗΡ: οὐ δβίοτὶ 132 μετεωρισμὸς ἃ 11. τερατωδέστατον ΕΘΗΡΚΙΖ: 
τερατωδέστερον ὁοτοτὶ 15 ἐγίγνοντο "αὶ 10 ἐπελαφρίζοιντο Κῷ: ἐπελαφρίζοντο 

ΟΜ, ἐπηλαφρίζοντο σοίοτὶ (ἐπηλαφρύνοντο (}} 11 ἐρώννυτο (ζ ἐπικυδέ- 

ΐ 
στερον} ἐπιχρατέστερο» ἐοηΐ. λίδηγ, ἜΜΨΕΒ Α 11. 18 χάτω βρίσειαν ΕἸΤΗΡ: 
κάτω βαρήσειαν ΟΛΈΝΟ, βαρήσειαν κάτω Β, βαρύσειαν κάτω ΜΙ, βαρήσειε κάτω Καὶ, βαρὺ- 

σεῖιεν κάτω 18 οἱ ὁ. ἡ 19 ἐστιν ἡ γῇ δὲ "αὶ 90 βασιλεύει] 

κελεύει Ὁ κρατεῖ] καταχρατεῖ (11{{ν} 91 περιέσται ΕΠΗΡ: περιέστη Υ(), περέ- 

ἐστι ὁδίοεὶ 22 τινος ὅσου Υ9Ὁ 39} δὲ Κὶ ἐπέρρεπον) ἐπέβριϑον Ὁ 

τηνιχαῦτα) ἡνίχα ΒῊΡ 394. γινόμεναι Ρ χαὶ δίς δαχτύλοις δ, 30, δ᾽ ροβὶ 

δακτύλοις δὐὰ, (ὦ μετέωροι οἵη. ΒΕΜΑΚΑ 
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ὕψος ἤρϑησαν, χαϑάπερ αἱ πτηναὶ φύσεις ἀεροποροῦσαι, χαὶ διέμενον 

ἀνώφοιτοι μέχρι τοῦ τὴν νίχην “Ἑβραίγυς ἀνανταγώνιστον ἄρασθαι, τῶν 

ἐχϑρῶν ἡβηδὸν ἀναιρεϑέντων ἅπερ τε διαϑεῖναι παρὰ τὸ προσῆχον ἐσπού- 

ἥαζον παϑόντων μετὰ δίχης. τότε χαὶ δίωυσῆς ἱδρύεται βωμόν, ὃν 319 
ζι ἀπὸ τοῦ συμβεβηχότος ὠνόμασε  ,ϑεοῦ χαταφυγήν“ (Εχοά. 11,15), ἐφ᾽ 

οὗ τὰ ἐπινίκια ἔϑυς χαριστηρίους εὐχὰς ἀποδιδούς. 

(40.) Μετὰ τὴν μάχην ταύτην ἔγνω δεῖν τὴν χώραν, εἰς ἣν ἀπῳ- 3)0 

χίζετο τὸ ἔϑνος, χατασχέψασϑαι --- δεύτερον δ᾽ ὁδοιποροῦσιν ἔτος ἐνει- 

στήχει --- βουλόμενος «ἡ, οἷα φιλεῖ, Ἰνωσιμαχεῖν οὐχ εἰδότας, ἀλλ᾽ 

10 ἀχοῇῦῇ προμαϑόντας αὐτήν, ἐπιστήμῃ τῶν ἐχεῖ βεβαία χρωμένους, τὸ 

πραχτέον ἐχληγίζεσϑαι. δώδεχα δ᾽ ἰσαρίϑμους ταῖς φυλαῖς ἄνδρας, ἐξ 39] 

ἑχάστης ἕνα φύλαργχον, αἱρεῖται τοὺς δοχιμωτάτους ἀριστίνδην προχρίνας, 

ἵνα μηδεμία μοῖρα πλέον ἢ ἔλαττον ἐνεγχαμένη διαφέρηται, πᾶσαι δ᾽ 

ἐξ ἴσου διὰ τῶν ἐν τέλει τὰ παρὰ τοῖς χατοίχοις, εἰ βουληϑεῖεν οἱ 
"- " ὅ πεμφϑέντες ἀψευδεῖν, ἐπιγνῶσιν, ἑλόμενος δ᾽ αὐτούς; φησι ταδε' ,τῶν 999 

ἀγώνων χαὶ χινδύνων, οὺς ὑπέστημεν χαὶ μέχοι νῦν ὑπομένομεν, ἀϑλόν 

εἶσιν αἱ χληρουχίαι, ὧν τῆς ἐλπίδος αἡ διαμάρτοιμεν ἔθνος πολυανϑρωπό- 

τατὸν εἰς ἀποιχίαν παραπέμποντες. ἔστι δ᾽ ὠφελιμώτατον ἥ τόπων 

χαὶ ἀνθρώπων χαὶ πραγμάτων ἐπιστήμη, ὥσπερ ἢ ἄγνοια βλαβερόν. 

ἋὋ ὑμᾶς οὖν ἐχειρηοτονήσαμεν, ἵνα ταῖς ὑμετέραις ὄψεσί τε χαὶ διανοίαις 39 

2 ἀνώφυτοι ΟΥῸΚ τοῦ οἵη. ΠΡ ἑβραίοις ἀνταγώνιστον Μ 
3. διαϑεῖναι] καταϑεῖναι παρὰ] περὶ Κα 3,4. ἐσπάδαζον (κἰε) Εὶ 

4. ἰόρύετο Μ ὃν] ὧν αὶ ὅ τοῦ συμβεβηχήτος ΟΚΖ: τῶν συμβεβηκύτων 

ὁρίογί (ν) χαταφυγεῖν ὃ γαριστηρίους ΕΘΗΡ: τὰς χαριστηρίους οοἰοτί 

Ἴ μοβὲ μετὰ αἰ. δὲ ΑΚ 1.8 ἀπώχιζε Κα 9. βουλόμενος ΚΟΉΡΚΙΖ: βου- 
λόμενος δὲ σοίοτὶ 10 αὐτῇ ἃ ἐπιστήμη} γρ. ἢ διαγνώσει τὰς, () 

τῶν ἐχεῖ] τῶν χατατχοπησάντων τὰ ἐχεῖ δ", τῶν τὰ ἐχεῖ χατασχοπησάντων () 
βεβαία ΒΟΠΡΥΞΟΚ,; βεβαίως οεἰοτί τὸ] ἢ ΠΡ 11 δὲ ογϑβ. Υ3, δ᾽ οὼ. ΑὉ 
12 φίλαρχον ΕΟ 10 πλεῖον 14. τὰ οὐ, ΕΠΗ͂Ρ παρὰ τῶν ἐν 

τοῖς κατοίχοις ΠΡ [ὃ ἐπὶ γνῶσιν Δ, ἐπίγνωσιν Ρ δὲ α 1Ὁ τοῦ 

νῦν ἃ 11 ἁμάρτοιμεν α, διαμάρτημεν (5310) ἡ 18 πέμποντες Ρ 19 ἡ 

οαὶ. ἡ 

 8η4ᾳ. Νυιι. οδΡ0. 18. 14 1--1ῖ14.}2 Οδίθῃα [πὰγ. Υ 14. δὰ Ῥβα ια, 108,34 

ἐξουδένωσαν γῆν ἐπιϑυμητήν: φίλωνος: ἀπεπέμψαντο γὴν ἀγαϑὴν τὴν τῆς ἐπαγγελίας, ὡς 

εὑρήσεις ἐν τῇ βίβλῳ τῶν ᾿Αριϑμῶν, ἡ δὲ ἱστορία τοιαύτη δεύτερον μὲν ὁδοιποροῦσι τοῖς 
᾿Εβραίοις ἔτος ἐνειστήχει, Μωυσῆς δὲ ἔγνω τὴν χώραν, εἰς ἣν ἀπῳκχίζετο τὸ ἔθνος, χατα- 

σχέψασϑαι. χαὶ δὴ δώδεχα ἰσαρίϑμους --- προχρίνας. οὺς ἑλόμενος γενέσθαι φησὶ τῶν 

τοσούτων μυριάδων ὦτα χαὶ ὀφθαλμοὺς πρὸς τὴν τῶν ἀναγχαίων εἰδέναι σαφῆ 

κατάληψιν. 
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ταἀχεῖ ϑεασώμεϑα" γίνεσθε δὴ τῶν τοσούτων μυριάδων ὦτα χαὶ ὀφθαλμοὶ 

334 πρὸς τὴν ὧν ἀναγχαῖον εἰδέναι σαφῆ χατάληψιν, ἃ δὲ γνῶναι ποϑοῦμεν, 

τρία ταῦτ᾽ ἐστίν" οἰχητόρων πλῆϑός τε χαὶ δύναμιν, πόλεων τὴν ἐν 

εὐχαιρίᾳ ϑέσιν χαὶ ἐν οἰχοδομίαις ἐχυρότητα ἢ τοὐναντίον, χώραν εἰ 

βαϑύγειός ἐστι χαὶ πίων, ἀγαϑὴ παντοίους χαρποὺς ἐνεγχεῖν σπαρτῶν 

τε χαὶ δένδρων, ἢ λεπτόγεως ἔμπαλιν, ἵνα πρὸς μὲν ἰσχὺν χαὶ πλῆϑος 

οἰχητόρων ἰσορρόποις δυνάμεσι φραξώμεϑα, πρὸς δὲ τὴν ἐν τοῖς τόποις 

ἐρυμνότητα μηχανήμασι καὶ ταῖς ξλεπόλεσιν" ἀναγχαῖον δὲ χαὶ τὴν χώραν 

εἰδέναι, εἰ ἀρετῶσα ἢ μή" περὶ γὰρ λυπρᾶς ἑχουσίους χινδύνους ὑπο- 

, ὡν 

Ὡϑῇ μένειν ἠλιϑιότητος. τὰ δ᾽ ὅπλα χαὶ μηχανήματα ἡμῶν χαὶ πᾶσα ἢ 10 

δύναμις ἐν μόνῳ τῷ πιστεύξιν ϑεῷ χεῖται" ταύτην ἔχοντες τὴν παρα- 

σχευὴν οὐδενὶ τῶν φοβερῶν εἴζομεν" ἰχανὴ γὰρ ἀμάχους ῥώμας εὐεξίαις, 

τόλμαις, ἐμπειρίαις, πλήϑεσιν ἐχ πολλοῦ τοῦ [ περιόντος χαταχρατεῖν, 

δι᾿ ἣν χαὶ ἐν ἐρήμῃ βαϑείᾳ χορηγίαι πάντων εἰσὶν ὅσα ἐν εὐετηρία 

δῦ πόλεων. ὁ δὲ χαιρός, ἐν ᾧ μάλιστα χώρας ἀρετὴν δοχιμάζεσθαι συμ- 1 

βέβηχεν, ἔαρ ἐστίν, ὃ νῦν ἐφέστηχεν᾽ ὥρα γὰρ ἔαρος τὰ μὲν σπαρέντα 

τελεσφορεῖται Ἰένη, αἱ δὲ τῶν δένδρων φύσεις ἀρχὴν λαυβανουσιν. 

ἄμεινον δ᾽ ἄν εἴη χαὶ ἐπιμεῖναι μέχρι ϑέρους ἀχμάζοντος χαὶ διαχομίσαι 

21 χαρποὺς οἱονεὶ δείγματα χώρας εὐδαίμονος.“ (41.) ταῦτ᾽ ἀχούσαντες 

ἐπὶ τὴν χατασχοπὴν ἐξήεσαν ὑπὸ παντὸς τοῦ πλήθους προπεμπό- Ὁ 

μενοι δεδιότος, μὴ συλληφϑέντες ἀπόλωνται χαὶ συμβῇ δύο τὰ χαλεπώτατα, 

1 τἀχεῖϑεν ΒΚΖ ϑεασόμεϑα ἃ γίνεσϑε ΥΘΕΘΗΡ: γένεσθε σειοτὶ 
δὴ} δὴ οὖν Ει, δὲ Ὁ 2 πρὸς ΟΥ̓ΤΕΘΗΡ: πρὸς τὸ σοίοτί ὧν ἀναγχαῖον (ἩΡ: 
τῶν ἀναγχαίων σοίοτί [αυγ, (Υ) σαφῇ) ἀχριβὴ Εὶ Ροβί δὲ 85, δὴ Καὶ 

ἢ τρία ΕΘΗ͂Ρ: οἷα. σοϑίουὶ ταῦτα ΟΥ̓ Ἰίαυτ, τε ὁπ]. 1,ΔῈΓ. τὴν] τε 

ΠΣ 4 ϑέσεως 1{}} τε χαὶ ἃ οἰκοδομίαις ΕΘΗ: οἰχοδομαῖς 

σοίοτὶ (ν), οἰχοδομῇ [,8ὰγ, ἐχυρότητα ΟΕ ΗΡ : ὀχυρότητα σοίοτὶ ὅ εὔγειος 
ΕΎΤᾺ ἐστι οἵ. 1,ϑυγ. δηΐο ἀγαϑὴ αὐ], εἰ ΕΘΗΡ(), χαὶ Τνδυτ, 

ει9 
ὃ. ᾧ σπαρτῶν τε χαὶ δένδρων ὁπ|. 1 δ. ὃ λεπτόγεως Α, λεπτόγειος ΒΕΜΚΖ 

9 ἑχουσίως (ἢ 10 ἠλιϑιώτατον εοπὶ, Μδηρ,; ἠλιϑιότητος (ἔργον) ὁοπίοεϊο 
μηχανήμαϑ᾽ ἃ 11 ροβὲ δύναμις Δ, ἡμῶν Εὶ 12 ῥώμαις ὁοπὶ. δηρ. 

18 χρατεῖν Εὶ 14 ἐρήμη ΕΠΗΡ; ἐρημία οοιοτί βαϑεῖαι ἐοττ. ὁχ βαϑεία Β, 

βαϑεῖαι ΜΚ2 10 ὥρᾳ -- λαμβάνουσιν (11) ὁομ. [»δαγ, γὰρ] μὲν Οὐ, οηι. 
ΒΕΜΑ 11 γένη, αἱ Κὰ: γενέσεως οσοἰοτί (ν) φύσεις) ἐκφύσεις ἑσοπὶ. Μδῶρ. 
18 ργ. χαὶ οἵῃ. [γΔῈΓ. αἰτ, χαὶ οἡ. ΒΕΜΑ 19. ταῦτα (Ἑ 290 τὴν 

οιη. Δ. πχατασχοπεῖν 20. 21 παραπεμπόμενοι σοηΐ. Μδην. 21 δεδιότες 

ΒΜΑΥΟ ἀπόλλωνται Καὶ 

Ὡ-.8 ρογρὶὶ Πδυγ ν 14: ἃ δὲ γνῶναι --- ἔμπαλιν, 1Ὁ---ἶὴο ρογρὶ ᾿δηγὶ Ὁ 14: ὁ δὲ 

καιρός -- ἐξήεσαν. 

111 Κ. 
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ἀνὸρῶν τε, οἱ φυλῆς ἑχάστης ὄψις ἦσαν, σφαγαὶ χαὶ ἄγνοια τῶν παρὰ 

τοῖς ἐφεδρεύουσιν ἐχϑροῖς ὧν ὠφέλιμος ἢ ἐπιστήμη. παραλαβόντες ΣΝ 

δ᾽ ὀπτῆρας χαὶ ἡγεμύνας τῆς ὁδοῦ προερχομένοις ἐφείποντο" καὶ γενό- 

μβνοι πλησίον, ἐφ᾽ ὑψηλότατον ὄρος τῶν περὶ τὸν τόπον ἀναδραμόντες, 

ἢ χατεθϑεῶντο τὴν χώραν, ἧς πεδιὰς μὲν ἣν πολλὴ χριϑοφόρος, πυροφόρος, 

εὔχορτος. ὑρεινὴ δ᾽ οὐχ ἔλαττον ἀμπέλων χαὶ στελεχῶν ἄλλων χατά- 

πλεως, εὐδενῶρος ἅπασα, λάσιος, ποταμοῖς χαὶ πηγαῖς διεζωσμένη πρὴς 

ἄφϑονον ὑδρείαν, ὡς ἐχ τῶν προπόδων ἄχρι τῶν χορυφῶν ὅλα τῶν 

ὀρῶν τὰ χλίματα δένδρεσι χατασχίοις συνυφάνϑαι, διαφερόντως δὲ τοὺς 

10 αὐχένας χαὶ ὅσαι βαϑεῖαι διαφύσεις. χατεϑεῶντο δὲ χαὶ τὰς πόλεις 329 

ἐρυμνοτάτας διχόϑεν, ἔχ τε τοπιχῆς περὶ τὴν ϑέσιν εὐχαιρίας χαὶ περι- 

βόλων ἐχυρότητος. ἐξετάζοντες δὲ χαὶ τοὺς οἰχήτορας ἑώρων ἀπείρους 

τὸ πλῆϑος, περιμηχεστάτους γίγαντας ἢ γιγαντώδεις τὰς τῶν σωμάτων 

ὑπερβολὰς ἔν τε μεγέϑεσι χαὶ ῥώμαις, ταῦτα χατιδόντες εἰς ἀχριβεστέραν 380 

1ῦ χατάληψιν ἐπέμενον --- ὀλισθηρὸν γὰρ αἵ πρῶται φαντασίαι χρόνῳ 

μόλις ἐνσφραγιζόμεναι ---- χαὶ ἅμα σπουδὴν ἐποιοῦντο δρεψάμενοι τῶν 

ἀχροδρύων, μὴ ἄρτι πρῶτον στεριφουμένων ἀλλ᾿ ἤδη ὑποπερχαζόντων, 

ἐπιδείξασθαι, παντὶ τῷ πλήϑει τὰ μὴ ῥαδίως φϑαρησόμενα. μαλιστα 33] 

δ᾽ αὐτοὺς χατέπληττεν ὁ τῆς ἀμπέλου χαρπός" οἱ γὰρ βότρυες ὑπερ- 

20 μεγέϑεις ἦσαν, ἀντιπαρεχτεινόμενοι ταῖς χληματίσι καὶ μοσχεύμασιν, 

ἄπιστος ϑέα' ἕνα γοῦν ἐχτεμόντες χαὶ δοχίδος ἐχ μέσων ἀπαιωρήσαντες, 

1 ὄψις --- χαὶ οι". ἱπ ἰδα. (Σ ὄψεις ΒΕΛΚΖ 8. προερχόμενοι ΟΕ 
4. τῶν --- τόπον ὁπ, [,δὺγ, περὶ] παρὰ Ρ τῶν τόπων Κὶ, τὸν ποταμὸν 

ὃ χριϑηφόρος [ ἀν. ὃ δὲ ΒΕΜΕΚ. ἔλαττον ΒΕΜΑ : ἐλάττων ςοιοεὶ 

1 ἅπαοι Π', πᾶσα [,ἀπν. 1---,.Ὸ πρὸς -- διαφύσεις οι. [,μΔῸΓ, 8. ἀἄφϑορον Εὶ 

10 ὅσα ΒΕΜΑ βαϑεῖα Ρ διὰ φύσεις ΑἸ, διὰ φύσιν ΠΗΡ 13 ἐχυρό- 

τητος ΟΕΘΠΡ: ὀχυρότητος σοίοτί ἑώρων] εὗρον ἑοπὶ. δίδηρ. 
α 

12. 18 τὸ αι ληδος ἀπείρους " 12 τῷ πλήϑει ΥΟΚΞ Ἰνδτ, γίγαντας ἢ 
οἱ τὰς -- ὑπερβολὰς (14) οἱ. [,λΓ, 14 ἔν τε ῥώμη καὶ μεγέθεσιν λον, 
ἀχριβεστάτην Υ0 15. ὀλισϑηραὶ ΒΕΜΑΚ. ΟἸαηρ) φαντατίαι) φῆμαι ἢ 
10 ἐχσφραγιζόμεναι ὨῈ, ἐμφραγιζόμεναι ὮΡ ἐποίουν ΠΡ δρεψόμενοι Ἰ δον, 

ι1 μὴ --- στεριφουμένων οὁπὶ. ἡ, μὴ --- ἀλλ᾽ οπι. [Δ υΓ, 18 ἐπιδείξεσϑαι (ἰ 
19 βότρυς ΕΟΠΡ 19. 20 παμμεγέϑεις 20. ἀντιπαρεχτεινόμενοι --- μοσχεύματιν 

οἵη, [γδὰγ, κλιματίσι ΑΕΈΕΘΗΡΖ 21 οὖν [Ι,ἀυγ, τεμόντες ΕΟΗΡ 

ἐχ μέσου Δ, μέσον (οἴη. ἐχ) Υ0 [1 δυγ. 

5-ἰΤΌ,3. μογρίς Τνδὰγ. Υ 14: ὀπτῆρας δὲ χαὶ ἡγεμόνας παραλαβόντες προερχομένοις -- 
ἐκόμιζον. 10.10 ΌΡ (0]. 2ῦτΥ ὮΜ (ο]. ϑῦδε. ΠῚ [ο], 2711» Φίλωνος ἐκ τοῦ περὶ 

Μωσέως βίου: ὀλισϑηρὸν γὰρ αἱ πρῶται φῆμαι χρόνῳ μόλις ἐνσφραγιζόμεναι. 
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ἧς τὰς ἀρχὰς δυσὶ νέοις, τῷ μὲν ἔνϑεν τῷ δ᾽ ἔνϑεν, ἐπετίϑεσαν, ἐχ 
διαδοχῆς, πιεζομένων αἰεὶ τῶν προτέρων --- βαρύτατον γὰρ ἦν ἄχϑος 

ὩΣ ---, ἐχόμιζον, περὶ τῶν ἀναγχαίων οὐχ ὁμοφρονοῦντες, (43.) ἐγένοντο 
, ν᾿ 5" - “ , ᾿ ", , ξν»ν 5." μὲν οὖν αὐτοῖς ἄμιλλαι μυρίαι χαὶ πρὶν ἐπανήχειν χατὰ τὴν δῆόν, ἀλλὰ 

χουφήτεραι, ὑπὲρ τοῦ μὴ γνωσιμαχούντων μηδ᾽ [ ἄλλα ἄλλων ἀπαγγελ- ρ. 118}. 

λόντων στάσιν ἐν τῷ πλήϑει γενέσθαι, χαλεπώτεραι ὃὲ μετὰ τὴν ὁ 

983 ἐπάνοδον, οἱ μὲν γὰρ περὶ τῆς τῶν πύλεων ἐχυρότητος χαὶ ὡς ἑχάστη 

πολυανϑρωπός ἐστι διεξιόντες χαὶ πάντα αἴροντες τῷ λόγῳ πρὸς τὸ 
μξγαλεῖον φόβον ἐνειργάζοντο τοῖς ἀχούουσιν, οἱ ὃὲ τὸν ἁπάντων ὧν 

εἶδον ὑφαιροῦντες ὄγχον παρεχάλουν μὴ ἀναπίπτειν, ἀλλ᾽ ἔχεσϑαι τῆς 10 

ἀποιχίας ὡς αὐτοβοεὶ περιξσομένους" οὐδεμίαν γὰρ ἀνθέξειν πόλιν πρὸς 

τοσαύτης δυνάμεως ἔφοδον ἀϑρόως ἐπιστάσης, ἀλλὰ τῷ βάρει πιεσϑεῖσαν 

πίπτειν. προσετίϑεσαν ὃὲ χαὶ τὰ ἐχ τῶν ἰδίων παϑῶν ἑχάτεροι ταῖς 

ψυχαῖς τῶν ἀχουόντων, οἱ μὲν ἄνανδροι δειλίαν, οἱ ὃ᾽ ἀχατάπληχτοι 

934 ϑάρσος μετ᾽ εὐελπιστίας. ἀλλ᾽ οὗτοι μὲν πέμπτη μοῖρα τῶν ἀποῦδεδει- 1 

λιαχότων ἦσαν, οἱ δ᾽ ἔμπαλιν τῶν γενναίων πενταπλάσιο!" τὸ δ᾽ ὀλίγον 

ϑάρσος ἀτολμίας ἐναφανίζεται περιουσία, ὃ δὴ χαὶ τότε φασὶ συμβῆναι" 

τῶν γὰρ τὰ βέλτιστα διεξιόντων δυοῖν οἱ τἀναντία φάσχοντες δέχα περιῆσαν 

οὕτως, ὥστε χαὶ σύμπασαν ὑπηγάγοντο τὴν πληϑὺν ἐκείνων μὲν ἀλλο- 

380 τριώσαντες, ξαυτοῖς δ᾽ οἰχειωσάμενοι. περὶ δὲ τῆς χώρας ταὐτὰ πάντες Ὁ 

1 ἧς] εἰς αΡ; καὶ ἐοοῃϊ, δίδηγ. δὲ ἩΡ ἐπετίϑεσαν 5οτί μ51: ἐπιϑέντες οοὐά. 
2 πιεζομένων --- προτέρων] ἐπετίθεσαν Πὰτ. αἱεὶ οαι. ΒΕΜΑΚΙΖ τῶν οἵ. α 
3. ἀναγκαιοτάτων Κα 4 χαὶ --- χουφότεραι (9) οῃ. Μ πρὶν οἴῃ. ", 55. 52 

ἢ μὴ ο. ἄλλων ἄλλα ἰγᾶπβρ. Ε ὅ.θ ἐπαγγελλόντων ΕῸ 
Ἴ τῶν οω. ΔΕ ἐχυρότητος (ΒΕῸΡ : ὀχυρότητος οοἰοτί 8 ἐστι οἴη. 

9. τοῖς οἴῃ. Ν Ροβί οἱ δὲ «αὐ. δύο [νΓ, τὸν] τῶν ΒΜΥ Πα, τὸν τῶν Υ10Ὲ 

10 ἀφαιροῦντες ΛΟΡΚΑ μὴ ἀναπίπτειν ἀλλ᾽ οἵα. [»ΔὰΓ, ἀντιπίπτειν Ε 
ἀλλὰ Εὶ 11 ἀνϑέξιν Εὶ 123 ἀϑρόον Κα 12 πίπτειν ΘῊΡ: ἀπειπεῖν 

δειλία δειλία 
δοίον!, ἀπερεῖν (Τ τη.) ν 14 δὲ Ε 15. 10 ἀποδεὸραχότων (᾿, ἀποδεδραμηχότων ἢ: 

ἀποδεδραμηκότων Ῥ, ἀποδεδρακότων δ 6] 11 ἐναφανίζεται ΠΡ: ἀναφανίξεται (", 

ἀφανίζεται Βα τὴρ, Ε΄, ἐμφανίζεται ἐοέοτ φησὶ ΠΡ 18 τὰ οὐ, 1 

δυεῖν ΕῸ 19 δηΐρ οὕτως αἰά, χαὶ ὑπερίσγυσαν Υ 30 Κ ὥστε] ὅτι ν Ὁ; 

ὥστε οπ). Μδηρ. χαὶ οπι, Ὁ 3) σύμπαν ὑπ. τὸ πλῆϑος ( ἐπη- 
γάγοντο Κα 20. αὑτοῖς (ΠΠΚ, αὐτοῖς ΕῊΠΡΖ δὲ ᾿ ταὐτὰ ΕΟΉΡ: τὰ αὐτὰ 

σοί τὶ πάντες οἴ, ἡ 

1--1ὶ ρογρὶὶ Τὰν ν᾽ 14: ἐπεὶ δὲ ἐπανῆλθον, οἱ μὲν δέχα περὶ τῆς -- αὐτοβοεὶ περι- 
ἐσομένους. 1ῦ--ἼΤῇΊ Ὁ ροῦρὶς μδογ δ᾽ 14: περὶ δὲ τῆς γώρας --- ἐχδιηγούμενοι 

(20 --- 117,2). περιῆσαν δὲ τῆς πέμπτης μοίρας τῶν τὰ βέλτιστα διεξιόντων οἱ τἀναντία 

φάσχοντες πενταπλάσιοι, ὥστε καὶ σύμπασαν ὑπηγάγοντο τὴν πληϑύν (οἱ, 1Ὁ--- 19). 
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ἀπεφαίνοντο γνώμῃ μιᾷ τὸ χάλλος χαὶ τῆς πεδιάῶος χαὶ τῆς ὀρεινῆς ἐχδιη- 

γούμενοι" ,,τί δ᾽ ὄφελος“ εὐθὺς ἀνεβόησαν , ἡμῖν ἀλλοτρίων ἀγαϑῶν χαὶ 

ταῦτα πεφρουρημένων χραταιᾷ χειρὶ πρὸς τὸ ἀναφαίρετον :“ χαὶ τοῖς δυσὶν 

ἐπιδραμόντες μιχροῦ χαταλεύουσιν αὐτοὺς ἡδονὴν ἀχοῆς τοῦ συμφέροντος 

ὅ χαὶ ἀπάτην ἀληϑείας προχρίναντες. ἐφ᾽ οἷς ὁ ἡγεμὼν ἠγανάχτει χαὶ 930 

ἅμα ηὐλαβεῖτο, μή τι ϑεήλατον χατασχήψῃ χαχὸν οὕτως ἐχϑύμως ἀπι- 

στοῦσι τοῖς χρησμοῖς" ὅπερ χαὶ ἐγένετο’ τῶν γὰρ χατασχόπων οἱ μὲν 

δειλοὶ δέχα λοιμώδει νόσῳ διαφϑείρονται μετὰ τῶν ἐχ τοῦ πλήϑους 

συναπονοηϑέντων, μόνοι δ᾽ οἱ συμβουλεύσαντες δύο μὴ ὠρρωδεῖν ἀλλ᾽ 
10ὺ ἐφίεσϑαι τῆς ἀποιχίας ἐσώϑησαν, ὅτι χαταπειϑεῖς ἐγένοντο τοῖς λογίοις, 

γέρας ἐξαίρετον λαβόντες τὸ μὴ παραπολέσϑαι, 
(43.) Τοῦτ᾽ αἴτιον ἐγένετο τοῦ μὴ ϑᾶττον ἥχειν εἰς ἣν ἀπῳχίζοντο 337 

γῆν. δυνάμενοι γὰρ ἔτει δευτέρῳ μετὰ τὴν ἀπ᾽ Αἰγύπτου μετανάστασιν 

τὰς ἐν Συρίᾳ πόλεις χαὶ τὰς χληρουχίας ἐννέμεσϑαι, τὴν ἄγουσαν χαὶ 

1 ἐπίτομον ἐχτραπόμενοι ὁδὸν ἐπλάζοντο, δυσαναπορεύτους χαὶ μαχρὰς 

ἀνοδίας ἄλλας ἐπ᾽ ἄλλαις ἀνευρίσχοντες εἰς ἀνήνυτον ψυχῆς τε καὶ 

σώματος χάματον, δίχας ἀναγχαίας τῆς ἄγαν ἀσεβείας ὑπομένοντες. 
Ρ. 119 Μ. ὀχτὼ γοῦν ἐνιαυτοὺς πρὸς τοῖς τριάχηντα δίχα τοῦ [ παρεληλυϑότος 388 

χρόνου, Ἰενεᾶς βίον ἀνθρωπίνης, ἄνω χάτω τριβόμενοι καὶ τὰς ἀβάτους 

0 ἐρημίας ἀναμετροῦντες ἔτει τεσσαραχοστῷ μόλις ἐπὶ τοὺς τῆς χώρας 

ὅρους παρεγένοντο, ἐφ᾽ οὖς χαὶ πρότερον ἦλϑον. πρὸς δὲ ταῖς εἰσβολαῖς 389 

ᾧχουν ἕτεροί τε χαὶ δὴ χαὶ συγγενεῖς αὐτῶν, οὃς ῴοντο μάλιστα μὲν 
συνεχπολεμήσειν τὸν πρὸς τοὺς ἀστυγείτονας πόλεμον χαὶ πρὸς τὴν 

ἀποιχίαν ἅπαντα συμπράξειν, εἰ δ᾽ ἀποχνοῖεν, μετὰ μηδετέρων γοῦν 

5 τετάξεσϑα! χεῖρας ἀνέχοντας. οἱ γὰρ ἀμφοτέρων τῶν ἐθνῶν πρόγονοι, 240 

2 δὲ ἡμῖν οὐ, ᾿α ἢ περιφρουρημένων κραταιᾷ ὈΜΚΆ: 

κρατερᾶ ΔΛ, χκαρτερᾷ σοἰεΓὶ 4 χαταλλεύουσιν ὃ προχρίνοντες ΠΡ 
ἐφ᾽ οἷς} εὐθὺς α θ. ἐπισχήψη ΥΟΚΞ ΠνδανῚ χαχὸν)] χαὶ Καὶ 9. δύο 

οιη. ΗΡ; δύο συμβουλεύσαντες αῃρ. 10 λόγοις ΚΞ 12 τοῦτο Κὶ 

12 μετάστασιν (ἰ, ἐπανάστασιν ἡ 14 ἐννέμεσθϑαι 5οτίρ8ὶ: ἐχνέμεσθαι σοὐά. 

ἄγουσαν] εὐϑεῖαν νοὶ 5'π|. ὀχρθοίδε ὟΝ ϑηάϊ. 1ὃ ἐπίτιμον καὶ ἐπλάζοντο ΕΠΗΡ: 

ἐπορεύοντο σοίοτὶ δυσαναπορεύτους ΕῊ!Ρ: δυσπορεύτους σοίοτὶ 1’ ἀλλας] 
ἄλλον ΥῸ εὑρίσχοντες (ὑ; συνείροντες οοηΐ, Μδηρ. ἀνόνητον Μ 
11 ἀναγκαίας} ἀξίας ὁοπὶ. Νίδηρ,. ἄγαν οἵα. ΛΘΕΟῸΠΡ 19 χάτω ΟΥ̓ΙΕΘΗΡ!: 

καὶ χάτω οοίοτὶ 90 ἔτει] εἴ τι α τοὺς οἴῃ. Κὶ 21 ἐμβολαῖς (᾿ 

22 τε οἵ. ἡ 41. χαὶ ΟΥ̓ΟΤ ΟΣ; οἱ. οοίοτὶ 28 τοὺς οχ. ΒΕΜΑΚΑ 

34. ἅπαντα ὁπι. δὲ Ε ἀποχνοῖντο Ὁ μηδ᾽ ἑτέρων ΜΚΖ 
920 τετάξασϑαι Κὶ, τετάξομεν ὦ 

52:10 Ῥογφίις Γδυγ, Υ 14: χαὶ τοῖς δυσὶν ἐπιδραμόντες μιχροῦ καταλεύουσιν αὐτού 

(3. 4). ἐφ᾽ οἷς Μωυσῆς ἠγανάκτει -- ἐσώϑησαν (ὃ --- 10). 21 51. Νυω, 30, 14.--2 ] 
ῬΒΠ ΟΣ 5 ορετᾷ νο], ΤΥ 12 
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τοῦ τε Ἡβραϊχοῦ χαὶ τοῦ τὰ προάστεια χατοιχοῦντος, ἀδελφοὶ δύο ἦσαν 

ὁμοπάτριοι χαὶ ὁμομήτριοι, πρὸς δὲ χαὶ δίδυμοι, ἀφ᾽ ὧν εἰς πολυπαιδίαν 

ἐπιδιδόντων χαὶ τῶν ἀπογόνων εὐφορίᾳ τινὶ χρωμένων εἰς μέγα χαὶ 

πολυάνθρωπον ἔϑνος ἐχατέρα τῶν οἰχιῶν ἀνεχύϑη" ἀλλ΄ ἢ μὲν ἐφιλο- 

χώρησεν, ἢ δ᾽, ὡς ἐλέχϑη πρότερον, εἰς Αἴγυπτον μεταναστᾶσα διὰ ὃ 

34] λιμὸν χρόνοις ὕστερον ἐπανύει. τὴν δ᾽ οἰχειότητα ἢ μὲν διεφύλαττε, 

χαίτοι πολὺν χρόνον διαζευχϑεῖσα, πρὸς τοὺς μηδὲν ἔτι τῶν πατρίων 

φυλάττοντας, ἀλλὰ πάντα τὰ τῆς ἀρχαίας πολιτείας ἐχδεδιγτημένους, 

ὑπολαβοῦσα τοῖς ἡμέροις τὰς φύσεις ἁρμόττον εἶναι διδόναι τι χαὶ χαρί- 

342) ζεσϑαι συγγενείας ὀνόματι" ἢ δ᾽ ἔμπαλιν τὰ φιλιχὰ πάντα ἔτρεψεν ἤϑεσι τὸ 

χαὶ λόγοις βουλαῖς τε χαὶ πράξεσιν ἀσπόνδοις χαὶ ἀσυμβάτοι;ς χρωμένη, 

πατρικὴν ἔχϑραν ζωπυροῦσα --- ὁ γὰρ τοῦ ἔϑνους ἀρχηγέτης αὐτὸς ἀπο- 

δύόμενος τῷ ἀδελφῷ τὰ πρεσβεῖα μιχρὸν ὕστερον ὧν ἐξέστη μετεποιεῖτο 

παραβαίνων τὰς ὁμολογίας χαὶ ἐφόνα ϑάνατον ἀπειλῶν, εἰ μὴ ἀποδοίη ----" 

ταύτην τὴν παλαιὰν ἀνδρὸς ἑνὸς πρὸς ἕνα ἔχϑραν ἔϑνος τοσαύταις ὕστερον ι΄ 

343 Ἰενεαῖς ἐχαίνωσεν, ὃ μὲν οὖν ἡγεμὼν τῶν Ἑβραίων Μωυσῆς, χαίΐτοι γ᾽ 

αὐτοβοεὶ δυνάμενος ἐλεῖν ἐξ ἐπιδρομῆς, οὐχ ἐδιχαίωσε διὰ τὴν εἰρημένην 

συγγένειαν, ἀλλ᾿ ὁδῷ χρήσασθαι μόνον ἠξίου τῇ διὰ τῆς χώρας πανϑ᾽ 

ὑπισχνούμενος πράξειν τὰ ἔνσπονδα, μὴ τεμεῖν χωρίον, μὴ ϑρέμματα, 

μὴ λείαν ἀπάξειν, ὕδατος, εἰ ποτοῦ γένοιτο σπάνις, τιμὴν παρέξειν χαὶ 20 

τῶν ἄλλων τοῖς ἀχορηγχήτοις ὠνίων" οἱ δ᾽ εἰρηνιχαῖς οὕτω προχλήσεσιν 

ἀνὰ χράτος ἠναντιοῦντο πόλεμον ἀπειλοῦντες, εἰ τῶν ὅρων ἐπιβαάντας 

Ι τεῦ ὃ τὰ οἵη. δύο οὐ. ΘῊΡ 8. ἐπιδόντων ΟΥ̓ΒΕΜᾺ 
τῶν οτῃ, ἃ εὐφορίᾳ} εὐμοιρία ΚΙ τινὶ οἴη. χαὶ οὁπι. (ἱ 
ἀ οἰκιῶν] οἰχείων ΕΜ Α ὃ δὲ 0 διχναστᾶσα ὃ ἐπανῆσαι (51) Εὶ 

οι 
εἰχειότητα (ὦ ἐφύλαττε Ὁ ἴ ἔτι) ἐπὶ Εὶ πατριῶν ΟΙΖ 

ὃ διαφυλάττοντας Εὶ 9. ὑπολαβούσας Εὶ ἡμέροις) ἡμετέροις τι 

οῃ, Καὶ 10 συγγενίας δὲ πάλιν ΘῊΡ ἀνέτρεψεν ὁοοηϊ, Μαησ. 
ἤϑεσι) εἴδεσι δορίαιἰοπῖνιι5 (7) οοηϊ. Μδηρ. Ροβὶ ἤϑεσι διά. 5εὰ τιυγβιὶιβ δχ- 

πρεῦ 
Ρυηχὶς τὲ Καὶ 12 ξζωπυροῦσαν Μ αὐτὸς) αὐτοῖς ἘΠΡ 18 βραβεῖα 2 

μιχρὸν --- μετεποιεῖτο οἵη. ΝΜ ὑπέστη πεποίητο Α 14. τὰς ὁμοληγίας (ΚΑ: 

τὰς οἵη, σοἴθτὶ ἀπολογίας ΒΕΜΑ (ὁμολογίας πιρ. Μὴ ἐφόνα ΕΟῊΗΡ : οὐ. 

σοιοτὶ ἀποδοίη ΘΕΘΗΡ: ἀποδώϊη ΒΕ, ἀποδώη ΟΥΑ ΚΖ 1 ἀνδρὸς οἵη. ΜΚ 

ἑνὸς ΕΘΟΉΡ: οἵ. οθίοεί 10 ἐχαίνωσεν (ἐξ: ἐχένωσεν σοίοτὶ γε ΔΚΖ 

18 μόνωι πάντα ἡ 19 μὴ τεμεῖν βΒογῖρ81: μήτε μὴν ἑοὐά, ; χωρίον (βλάψειν) 

ἐοηΐϊ. Μίδηρ. 21 τοῖς ἀχορηγήτοις οἴα. ΒΕΜᾺ Ροβί τοῖς αὐ]. γε Εὶ 
ἀχορηγήτοις ΘῊΡ: ἀχορήγοις ΝΟΚ3, ἀγορητοῖς ΕΚῚΖ, ἀγοραίοις εἰρηνιχαῖς ΕΘΗΡ; 

εἰρημένοι ταῖς ὁ ον] οὕτω οἴῃ. ἘΠΘΠΗ͂Ρ() προσχλήσεσιν ΕῊΡ (Μαηρ,), 

προσχλίσεσιν 
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ἢ ψαύσαντας αὐτὸ μόνον αἴσϑοιντο. (44.) χαλεπῶς δὲ τὰς ἀποχρίσεις 344 

ἐνηνοχότων χαὲ ἤδη πρὸς ἄμυναν ὁρμώντων, ἐν ἐπηχόῳ στὰς ἄνδρες" 

εἶπεν, ,ἤ μὲν ἀγανάχτησις ὑμῶν εὔλογος χαὶ διχαία" χρηστὰ γὰρ ἀφ᾽ 

ἡμέρου γνώμης προτειναμένων, πονηρὰ ἀπὸ διανοίας: ἀπεχρίναντο χαχο- 

Ρ. 120 Μ. ἥϑους. ἀλλ᾽ οὐχ ὅτι [ τῆς ὠμότητος ἐκεῖνοι δίχας ἐπάξιοι τίνειν εἰσί, 346 

6 διὰ τοῦϑ᾽ ἡμῖν ἐπὶ τὰς χατ᾽ αὐτῶν τιμωρίας ἁρμόττον ἴεσϑαι, ἕνεχα 

τῆς πρὸς τὸ ἔϑνος τιμῆς, ἵνα χαὶ ταύτῃ μοχϑηρῶν ἀγαϑοὶ διαφέρωμεν, 

ἐξετάζοντες οὐ μόνον, εἰ χολαστέοι τινές εἰσιν, ἀλλ᾽ εἰ χαὶ ὑφ᾽ ἡμῶν 

ἐπιτήδειοι τοῦτο πάσχειν.“ εἶτ᾽ ἐχτραπόμενος ἦγε δι᾿ ἑτέρας τὴν πληϑύν, 340 
0 ἐπειδὴ τὰς χατὰ τὴν χώραν δὁδ}οὺς ἁπάσας φρουραῖς διεζωσμένας εἶδεν 

ὑπὸ τῶν βλάβην μὲν οὐδεμίαν ἐνδεξομένων, φϑόνῳ δὲ χαὶ βασχανίᾳ 

τὴν ἐπίτομον οὐχ ἐώντων προέρχεσθϑαι. ταῦτα δὲ σαφεστάτη πίστις 347 

ἦν ἀνίας, ἣν ἐπὶ τῷ τὸ ἔθνος ἐλευθερίας τυχεῖν ἠνιῶντο, δηλονότι χαί- 

ροντες, ἡνίχα τὴν ἐν Αἰγύπτῳ πιχρὰν δουλείαν ὑπέμενον" ἀνάγχη 1ὰρ 

ιὸ οἷς φέρει λύπην τἀγαϑὰ τῶν πλησίον ἐπὶ τοῖς τούτων εὐφραίνεσθαι 

χαχοῖς, χἂν μὴ δμολογῶσιν. ἔτυχον γὰρ ὡς πρὸς δμογνώμονας χαὶ τὰ 245 

αὐτὰ βουλομένους ἀνενεγχόντες τὰ συμβάντα λυπηρά τε αὖ χαὶ ὅσα χαϑ᾽ 

ἡδονήν, οὐχ εἰδότες ὅτι πόρρω προεληλύϑασι μοχϑηρίας χαὶ ἐθελέχϑρως 

χαὶ φιλαπεχϑημόνως ἔχοντες στένειν μὲν ἐπὶ τοῖς ἀγαϑοῖς, ἤδεσθϑαι δὲ 

0 ἐπὶ τοῖς ἐναντίοις ἔμελλον, τῆς δὲ χαχονοίας ἀναχαλυφϑείσης ἐχείνων, 349 

ἐχωλύϑησαν εἰς χεῖρας ἐλθεῖν ὑπὸ τοῦ προεστῶτος ἐπιδειξαμένου δύο 

τὰ χάλλιστα, φρύνησιν ἐν ταὐτῷ χαὶ χρηστότητα" τὸ μὲν γὰρ μηδὲν 

παϑεῖν φυλάξασϑαι συνέσεως, τὸ δὲ μηδ᾽ ἀμύνασϑαι συγγενεῖς ὄντας 

ἐθελῆσαι φιλανθρωπίας ἔργον. 

ὦ ὦ ἀνῆρες ΒΕΜΑΚΖ 3. εἶπον ΠΡ ἀγανάχτησις) παραίτησις Ζ 

τὸ ΑΔ, ἡμῶν ΒΕΝΜ2 4 ἡμῶν αὐ. ἀπηίθ προτειναμένων Υ Ὁ προότεῖνο- 

μένων Μ; προτεινάμενοι ΤΌτγη, ὃ ἀλλ᾽ οἱ. Ε τείνειν (ἋΣ 0 τοῦτο Εὶ 

χατ᾽ ὁπ. ( ἴεσϑαι ΑΕΡΚ: ἴεσϑαι σοἰοτὶ τ ἔϑνος) γένος ΟΥ̓Ό (ἕοτι. τϑοῖθ) 
τιμῆς] αἰδοῦς ΟΥ̓ ((οτγί. τος 10) μοχϑηρῶν) πονηρῶν Κα ἀγαϑοὶ οἴη. ἡ 
5. ἀλλ᾽ εἢὖ ἀλλὰ ΗἸΡ Ὁ εἶτα Ε 10 τὴν οη]. (ἰ 11 ἐνδεξομένων ΕΠῊΗΡ: 

προέργεσϑαι 
ἐχδεξομένων Ὁ), ἐχδεξαμένων σδίοτὶ χαὶ ὁπ. ΠΙΡ 12 πορεύεσϑαι Καὶ 
13. ἀνίας ἦν ἴγαπ8Ρ. Α(Υ) ἀνίας] ἀνοίας ΤΏΓΗ. δῆλον ὅτι (ΒΕ 14. ἐν 

οἵ, ἃ 15 οἷς] ἧς ἃ λύπης τἀγαϑὰ ΕΟΗΡ: τὰ ἀγαϑὰ φςοίοτὶ 
Ιὖ γὰρ ον, ὦ. καὶ οη). Α 117 ἀνενεγχόντας α 18 πορρωτάτω ἩΡ 

προσεληλύϑασι ΗἹΡ 19 δ' ΟΥΌ, δὲ οἴω. Α 20 ἔμελλον) ἐβούλοντο ΥἹ 
τῆς} τοῖς Ο ἀναχαλυφείσης Τύτη, 21 ἐπιδεξαμένου Ε΄, ἐνδειξαμένου Α 
22 μηδὲν ΕΘΗΡ: μηδὲν μηδένα σοίοτὶ (ν) ΨΩ, 28 παϑεῖν μηδὲν ἔγδηβρ. Η 

28 φυλάξεσϑαι ΒΕῈΜ 34 ϑελῆσαι ΛΗ() 

12" 
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950 (45.) Τὰς μὲν οὖν τούτων πόλεις παρημείψατο. βασιλεὺς δέ τις 
τῆς ὁμόρου Χανάνης ὄνομα, τῶν σχοπῶν ἀπαγγειλάντων τὸν δδοιποροῦντα 

στρατὸν οὐ πάνυ μαχρὰν ἀφεστηχότα, νομίσας ἀσύνταχτόν τε εἶναι χαὶ 
ῥαδίως εἰ προεπίθοιτο νιχήσειν, ἄρας μετὰ τῆς οἰχείας νεύτητος 

εὐοπλούσης ἐπεξέϑε:ι χαὶ τοὺς πρώτους ὑπαντιάσαντας ἅτε μὴ παρεσχευασ- 9 

μένους εἰς μάχην τρέπεται" χαὶ λαβὼν αἰχμαλώτους ἐπὶ τῷ παρ᾽ ἐλπίδα 

εὐημερήματι φυσηϑεὶς προήει, χαὶ τοὺς ἄλλους ἅπαντας χειρώσεσθϑαι 

951 νουΐζων. οἱ δὲ --- οὐ γὰρ ἐγνάμφϑησαν ἥττῃ, τῆς προερχομένης τάξεως 

-α ἀλλ ἔτι υᾶλλον ἢ πρότερον σπάσαντες εὐτολμίας χαὶ τὴν ἔνδειαν 

τῶν ἑαλωχήτων ἐχπλῆσαι ταῖς προϑυμίαις ἐπειγόμενοι συνεχρότουν ἄλλος 0 

ἄλλον μὴ ἀποχάμνειν ,ἀνεγειρώμεϑα“ λέγοντες, ,ἄρτι τῆς χώρας ἐπι- 

βαίνομεν" ἀχατάπληχτοι μετὰ τῆς ἐν τῷ ϑαρρεῖν ἐχυρότητος γινώμεϑα" 

τὰ τέλη ταῖς ἀρχαῖς πολλάχις χρίνεται" ἐπὶ τῶν εἰσβολῶν ὄντε: χατα- 

πληξώμεϑθϑα τοὺς οἰχήτορας, ὡς ἔχοντες μὲν τὴν ἐχ τῶν πόλεων εὐετη- 

ρίαν,  ἀντιδεδωχύτες δ᾽ ἣν ἐχ τῆς ἐρηυίας ἐπαγύμεϑα σπάνιν τῶν ἀναγ- μ. 131 ΜΝ. 

2η» χαίων.“ χαὶ ἅμα διὰ τούτων προτρέποντες αὐτοὺς ηὔξαντο τῆς χώρας Ιὖ 
. .1 " 4 - - ᾿ ΄ “-- ΄ ᾿, 3 ᾿ ἀπαρχὰς ἀναϑήσειν τῷ ϑεῷ τὰς πόλεις τοῦ βασιλέως χαὶ τοὺς ἐν ἔχάστῃ 

πολίτας" ὃ δ᾽ ἐπινεύει ταῖς εὐχαῖς χαὶ θάρσος ἐμπνεύσας τοῖς Ἑβραίοις 

958 τὴν ἀντίπαλον στρατιὰν ἁλῶναι παρεσχεύασεν. οἱ δ᾽ ἀνὰ χράτος ἑλόντες 

τὰς χαριστηρίους ὁμολογίας ἐπετέλουν, οὐδὲν ἐχ τῆς λείας νοσφισάμενοι, 39 
" ᾿ ] - ᾿ ᾿ ᾿ ΄ ᾿ Γ " ἡ “ τὰς δὲ πόλεις αὐτοῖς ἀνδράσι χαὶ χειμηλίοις ἀνιερώσαντες, χαὶ ἀπὸ τοῦ 

1 τούτων οὐ. 50 2 ὁμόρου] ὁμοχώρου ἡ (Τυτη.) χαλάνης 2 
(Αραδ) ὄνομα εὐηὶ, λίληρ. τοὔνομα ΥὍΚ3 σχοπὸν Καὶ 3. μαχρὰν 

πάνυ ἴγβηβρ. Α(Υ) τε ον. ΑΖ ἅ εἰ ῥαδίως ἰγαηβρ. Υ, εἰ οἵ, Ὁ 
προσεπίϑοιτο ν᾽ Κ3, προεπίϑειτο (ὐ, προεπιϑεῖντο Ε΄, προεπίϑοιντο ΟΔ ; προεπίϑειντο (510) 

Τηγη, Μδηρ. οἰχίας ζ2, οἰκείου ΟΥ̓́ ὅ πρώτως ΥΟΡῊΡ ὑπαντι- 

σας ἃ ὅν ὃ παρασχευασμένους ΒΕΜΕΡΖ᾽ ὃ παρ᾽ ἐλπίδας ΓΟΚΈΗ]Ρ, παρ. 

ελπίδι ἅ ἴ προῆσαι (5ἰς) Εὶ ψειρώσεσθϑαι Μαηρ.: χειρώσασθαι σοι. 

8 οἱ δὲ νΟΙ ἢ; οἵδ᾽ 2, οἱ δ᾽ δοίοτὶ οὐ) οὐδὲ Δί) ἐγνάφϑησαν Μ, ἐχνάμ- 
φϑησαν ΕἼΤΡ ἥττη ΕΘΗ͂Ρ ΚΖ: οἵ, σοῖου 10 ἐχκπληρῶσαι ΒΕΜΑ 

τῆς προϑυμίας ΟΥΤΒΕΜΑ, τῇ προϑυμία Ὁ 1 ἀποχαμεῖν Δ Ὁ 11.1.2 ἐπι: 

βαίνωμεν ΛΕῊ (ΔἸδηρ.) 12. χατάπληχτοι ΠΡ ἐχυρότητος ΟΡΟΘΗΡΕ : ὀχυρό- 
τητος οοίογί ἡινώμεϑα ΚΘΕΘΗΡ: γενώμεϑα σοτονὶ 18, 14. χαταπληξόμεϑα ἢ 
14. ἔχοντας Υ Ὁ 15. ἀντιδεδωχότας Υ ὍΚ3 δ᾽ δὲ ἡμῖν Ν0Κ3 

ἀπαγόμεϑα Εὶ 10 αὑτοὺς ΑΒΕ ΘΗ Ξ: αὐτοὺς σοίοτί 18 πολιτείας (Οἱ 

δὲ νῸ 19. ἀντίπαλον] τῶν ἀντιπάλων ΒΕΜΑΚ. (ν) ἁλῶσαι Η οἵδ᾽ Ζ, 

οἱ δὲ Εὶ ἐλόμενοι ΠΡ 21 ἀφιερώσαντες ΥἿΌΚΣ αι, καὶ ΕΘΗΡ:; οἰ. οοἰοτί (ν) 

1 944. Ν αι. 21.]---ὃ 
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συμβεβηχότος ὅλην τὴν βασιλείαν ὠνόμασαν ἀνάθεμα“, χαϑάπερ γὰρ 254 

εἷς ἕχαστος τῶν εὐσεβούντων ἀπὸ τῶν ἐτησίων ἀπάρχεται χαρπῶν, οὖς 

ἂν ἐχ τῶν ἰδίων συγχομίζῃ χτημάτων, τὸν αὐτὸν τρόπον χαὶ ὅλον τὸ 

ἔϑνος μεγάλης χώρας, εἰς ἣν μετανίστατο, μέτα τμῆμα, τὴν εὐϑὺς 
ὁ αἱρεϑεῖσαν βασιλείαν, ἀνέϑηχεν ἀπαρχήν τινὰ τῆς ἀποιχίας" οὐ τὰρ ἐνό- 

μιζεν ὅσιον εἶναι διανείμασθαι γῆν ἢ πόλεις χατοιχῇσαι, πρὶν καὶ τῆς 

χώρας χαὶ τῶν πόλεων ἀπάρξασθαι. 

(46.) Μιχρὸν δ᾽ ὕστερον χαὶ πηγὴν εὔυδρον ἀνευρόντες, ἣ παντὶ 9δ5 

τῷ πλήϑει ποτὸν ἐχορήγησεν --- ἐν φρέατι δ᾽ ἦν ἢ πηγὴ χαὶ ἐπὶ τῶν 

ι0 τῆς χώρας ὅρων --- ὥσπερ οὐχ ὕδατος ἀλλ᾿ ἀχράτηυ σπάσαντες τὰς 

ψυχὰς ἀνεχύϑησαν' ὑπό τε εὐφροσύνης χαὶ χαρᾶς ἄσμα χαινὸν οἱ ϑεο- 

φιλεῖς χοροὺς περὶ τὸ φρέαρ ἐν χύχλῳ στήσαντες δον εἰς τὸν χληροῦχον 

ϑεὸν χαὶ τὸν ἀληϑῶς ἠγεμόνα τῆς ἀποιχίας, ὅτι πρῶτον ἐπιβάντες ἐξ 

ἐρημίας μαχρᾶς τῆς οἰχουμένης χαὶ ἣν ἔμελλον χαϑέξειν ποτὸν ἄφϑονον 

1ι5 ἀνεῦρον, ἁρμόττον ἡγησάμενοι μὴ ἀσημείωτον τὴν πηγὴν παρελϑεῖν. 

χαὶ Ἰὰρ ἔτυχεν οὐ χερσὶν ἰδιωτῶν ἀλλὰ βασιλέων ἀνατετμῆσϑαι φιλοτι- 250 

μηϑέντων, ὡς λύγος, οὐ μόνον περὶ τὴν εὕρεσιν τοῦ ὕδατος ἀλλὰ χαὶ 

περὶ τὴν τοῦ φρέατος χατασχευήν, ἵν᾿ ἐχ τῆς πολυτελείας βασιλιχὸν 

φαίνηται τὸ ἔργον χαὶ ἢ τῶν χατασχευασάντων ἀρχὴ χαὶ μεγαλόνοια. 
μ᾿) Ὃ γεγηϑὼς δ᾽ ἐπὶ τοῖς αἰεὶ συμβαίνουσιν ἀπροσδοχήτοις ἀγαϑοῖς ὁ Μωυσῆς 251 

ἐχώρει προσωτέρω, τὴν μὲν νεότητα διανείμας εἴς τε πρωτοστάτας χαὶ 

ὀπισϑοφύλαχας, τηραιοὺς δὲ χαὶ τύναια χαὶ παῖδας ἐν μέσοις τάξας, 
᾿] ἵνα διὰ τῶν παρ᾽ ἕχατερα φρουρὰν ἔχωσιν, ἐάν τε ἀντιχρὺ ἐάν τε 
χατόπιν ἐχϑρὸς ὅμιλος ἐπίῃ. 

Ἰ ἀνάϑημα ΑΕΟΠΡ γὰρ οὐ. Ε Ὁ συγχομέζηται ΔΡ (ν) 4 μεταν- 

ἰσταντὸ ΝΕ τμῆμα ΟὙΘΕΉΡ: χτῆμα ὁοίοτὶ ἢ αἱρεϑεῖσαν ΕΗΡ: οἴῃ. Α, 

εὑρεϑεῖσαν σοίοτὶ ἀνέϑηχαν () 5. θ.. ἐνόμιζεν ΟΕΟΡ: ἐνόμισεν ΠῚ (ν), 

ἐνόμιζον οοίοτὶ ᾧ ὄσιος (ἃ διανείμεσϑαι (51) ΚΖ 8 δὲ Εὶ 

εὔυδρον ἘῸΠΗΡ: οὐ, οσοίετὶ ἀνευρόντες ΕΠ: εὑρόντες οοἰθτὶ 11 ἄσμα 
καινὸν οἵη, 18 ἀληϑῆ Ὁ, ἀληθῆ, σοτῦ, ὁχ ἀληϑῶς Καὶ 12 προελϑεῖν αὶ 
10 ἔτυχον ΒῈΝ βασιλέως ἀνατετιμῆσϑαι ἃ 11 τὴν οι, ΧῸ 

ὄδατος οἴ. Αι Β0ρρ). πιλῃ. Γρος 19 φαίνηται) φρόνημα (510) Καὶ χατα. 

σχευαπσμάτων (ὦ ἀρχὴ καὶ ΒΠΗΡ: ἀρχὴ (οτι. χαὶ) Κῷ, ἐν ἀρχῆ ΒΕΜΑ, ἀρχῆϑεν 
ΟΥ̓ (ν) 20 δὲ ΕΚΖ δ᾽ (δὲ) ΕΘῊΗΡ: δ᾽ (δὲ) εὐθὺς οοίον! (νυ) 

ταῖς Εὶ αἰεὶ ΚΟῸΘΗΡ: οἷα ἐδίοτὶ ἀγαϑοῖς οἴω. Εὶ μωσῆς ἃ 

2] προστάτας 22 φύλαχας ΠΡ Ἱεραιοὺς 2 φρουρὰς , 

ὧν 
φοουροὺς ΜΥ" ἄντιχρυς ΟΥῸ (ν) 34. ἐχϑρὸς Δ, ἐχϑρῶν ΥΞῸΚ (Ὁ) 

ὅμιλον Εἰεῖ, Ὑδποθη. ἐπίοι Κὰ, ὀφθείη ἴὼ ἰθχία Ὁ, γρ. ἐπίη τηχ. Ὁ 

8 5ηη. Νυ. 2].18--.-18 



182 ΡΗΙΜΚΟΝΙ8 Α 

208 (41.) Ὀλίγαις δ᾽ ὕστερον ἡμέραις εἰς τὴν τῶν ᾿Αμορραίων χώραν 

ἐμβαλὼν πρέσβεις ἐξέπεμπε πρὸς τὸν βασιλέα --- Σηὼν δ᾽ ὠνομαζετο --- 

προτρέπων ἐφ᾽ ἃ χαὶ τὸν συγγενῆ πρότερον" ὃ δ᾽ οὐ μόνον πρὸς ὕβριν 

ἀπεχρίνατο τοῖς ἥχουσι αἱχροῦ χαὶ ἀνελὼν αὐτούς, εἰ ἡ νόμος ὃ πρεσ- 

βευτιχὸς ἐμποδὼν ἐγένετο, ἀλλὰ χαὶ πᾶντα τὸν στρατὸν συναγαγὼν 

209 ἐφώρμα | νομίζων αὐτίχα τῷ πολέμῳ περιέσεσθαι. συμπλαχεὶς ὃὲ οὐ ν.12 

πρὸς ἀμελετήτους χαὶ ἀνασχήτους ἔγνω τὴν μάχην οὖσαν ἀλλ᾽ ἀϑλητὰς 

τῷ ὄντι πολέμων ἀηττήτους, οἱ πρὸ μιχροῦ πολλὰ χαὶ μεγάλα ἠνδραγα- 

ϑίσαντο σωμάτων ἀλχὴν χαὶ φρόνημα διανοίας χαὶ ἀρετῆς ὅὄψος ἐπι- 

δειξάμενοι, δι᾿ ὧν τοὺς μὲν ἐναντιωθϑέντας ἐχ πολλοῦ τοῦ περιόντος 1ὸ 

εἶἴλον, ἔψαυσαν δὲ τῶν ἀπὸ τῆς λείας οὐδενὸς τὰ πρῶτα τῶν ἄϑλων 

200 ἀναϑεῖναι τῷ ϑεῷ σπουδάσαντες" οἱ χαὶ τότε φραξάμενοι χαρτερῶς ἀπὸ 

τῶν αὐτῶν βουλευμάτων χαὶ παρασχευῶν ἀντεφώρμησαν ἅμα χαὶ τῇ 

ἀχαθαιρέτῳ τοῦ διχαίου χρώμενοι συμμαχία, δι ἣν εὐτολμότεροί τε 

201] ἦσαν χαὶ ἀγωνισταὶ πρόϑυμοι. σαφὴς δὲ πίστις" δευτέρας οὐχ ἐδέησε 15 

μάχης. αλλλῆ πρώτη καὶ μόνη ἐγένετο, χαϑ᾽ ἣν πᾶσα ἣ ἀντίπαλος 

202 ἐχλίϑη δύναμις χαὶ ἀνατοαπεῖσα ἡβηδὸν αὐτίχα ἠφανίσθη. αἱ δὲ πόλεις 

ὑπὸ τὸν αὐτὸν χρόνον χεναί τε χαὶ πλήρεις ἐγεγένηντο, χεναὶ μὲν τῶν 

ἀρχαίων οἰχητόρων, πλήρεις δὲ τῶν χεχρατηχότων" τὸν αὐτὸν μέντοι 

τρόπον χαὶ αἱ χατ᾽ ἀγροὺς ἐπαύλεις ἐρημωθεῖσαι τῶν ἐν αὐταῖς ἀντέ- 90 

λαβὸν ἄνδρας βελτίους τὰ παᾶντα. 

208 (48.) Οὗτος ὁ πόλεμος ἅπασι μὲν τοῖς ᾿Ασιανοῖς ἔϑνεσι φοβερὸν 

δέος ἐνειργάσατο, διαφερόντως δὲ τοῖς ὁμόροις, ὅσῳ χαὶ τὰ δεινὰ ἐγγυ- 

τέρω πρησεδηχᾶτο. εἷς δὲ δὴ ἐχ τῶν ἀστυγειτόνων βασιλέων ὄνομα 

1 ἁμμοραίων νῸ 2 πρέσβυς ἃ ἐξέπεμψε ΟΥ̓ πρὸς τὸν βασιλέα 

οἵη, Ὁ δ᾽ ἈΒΟῊΡ : δὲ σίου ὃ τῆς χώρας βασιλεὺς αῃΐο ὠνομάζετο 
αὐὰ, ΥἼῸ ᾿ 3. τοὺς συγγενῆ (5) Καὶ δὸ ΚΖ 4 μιχρὸν ἡ 
ἀ, ὃ πρεσβυτιχὸς ΑΖ ὃ πάντα ΕΠῊΗΡ: οἵη. εἐοϊογὶ θ. ἐφόρμα ΕΒ, ἐφορμᾶ 

ΕῊΡ, ἐφορμᾶν ιἱ  ἀνασχήτους ἃ ἔγνω οἴῃ. Ὁ 8 τῷ ὄντι πο- 

λέμων ἀηττήτους ΟΥΘΕΘΉΠ: πολέμων ἀηττήτους τῷ ὄντι ΒΕΜΑΚΖ ὃ. 9. ἠνὸρα- 

γαϑήσαντο ΕΘΗ 10 δι᾽ ὧν] διὸ Α (ν) 11 εἴλον] χαϑεῖλον ὁοομὶ, Μδης. 

ΡΓ. τῶν οοἕά.: οἴηων ἀϑλων] ἄλλων ζ2 1Ὁ ἀντεφώρμισαν "αὶ 11 τοῦ 

δικαίου: εἴ. 1δ4,7 εὐτολμμτεροι ΑΖ 1Ὁ πίστις σοάά.: ἡ πίστις ν 

ἐδέησαν 10 ἀλλὰ Εὶ ἡ} ἢ ΒΕΜΚΖ 18 ἐγεγένηντο] ἐγένοντο Α (ν) 

19. πλήρης (ἱ μέν τι α 90 χατὰ Εὶ 22 μὲν οι. ΒΕΜΑΚᾺ 

28) ἀνειργάσατο τἰ δὲ} δὴ Ε ὅσον ἦ 34 προσδοχᾶτο (510) Ν 

ἐκ ΕΘΉΡ: χαὶ ΟΥ̓ΟΚ", οἵη. ΒΕΜΔΚΙΖ ὄνομα ΘῊΡ: ὀνόματι ςοἰονὶ (ν) 

1 5β6ᾳ. Νά, 21,21 54. 24. βιῃ. Ναυη, ἂρ. 32 
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Βαλάχης, υεγάλην χαὶ πολυάνϑρωπον τῆς ἕῴας μοῖραν ὑπηγμένος, πρὶν 
΄ - 

εἰς χεῖρας ἐλθεῖν ἀπειπών, ἄντιχρυς μὲν ὑπαντᾶν οὐχ ἐδοχίμαζε τὸν 

ἐχπορϑήσεως δι᾿ ὅπλων ἐλεύϑερον πόλεμον διαδιὸράσχων, ἐπ᾽ οἰωνοὺς 

δὲ χαὶ μαντείας ἐτράπετο νομίζων ἀραῖς τιτι δυνήσεσθαι τὴν ἄμαχον 

["ὰ ῥώμην τῶν Ἑβραίων χαϑελεῖν. ἀνὴρ δ᾽ ἦν χατ᾽ ἐχεῖνον τὸν χρύνον 264 
ἐπὶ ὠαντείχ περιβόητος Μεσοποταμίαν οἰχῶν, ὃς ἅπαντα μὲν ἐμεωαύητο 

τὰ μαντιχῆς εἴδη, οἰωνοσχηπίαν ὃ᾽ ἐν τοῖς μαλιστα συγχεχροτηχὼς 

ἐθαυμάζετο, πολλοῖς χαὶ πολλάχις ἐπιδειξάμενος ἄπιστα χαὶ μεγάλα. 

προεῖπε Ἰὰρ τοῖς μὲν ἐπομβρίας ϑέρου: ἀχμάζοντος, τοῖς δ᾽ αὐχμόν 30 

Ιῦ τε χαὶ φλογυὸν ἐν μέσῳ χειμῶνι, τοῖς ὃ᾽ ἐξ εὐετηρίας ἀφορίαν καὶ 

ἔμπαλιν ἐχ λιμοῦ φορᾶν, ἐνίοις δὲ πλημμύρας ποταμῶν χαὶ χενώσεις 

χαὶ ϑεραπείας λοιμιχῶν νοσημάτων χαὶ ἄλλων μυρίων, ὧν ἕχαστην ὦ 

προϑεσπίζειν δοχῶν ὀνομαστότατος ἦν ἐπὶ μέγα εὐχλείας προερχόμενος 

διὰ τὴν ἐπιβαίνουσιν ἀεὶ χαὶ φϑάνουσαν πανταχύσε φήμην. ἐπὶ τοῦτον 900 

"Ὁ ἐξέπεμπε τῶν ἑταίρων τινὰς παραχαλῶν ἥχειν χαὶ δωρεὰς τὰς μὲν ἤδη 

παρεῖχε, τὰς δὲ δώσειν ὡμολόγει τὴν χρείαν ἧς ἕνεχα μεταπέμποιτο 

3Μι. δηλῶν" ὁ δ᾽ οὐχ ἀπὸ φρονήματος εὐγενοῦς χαὶ βεβαίου, [ ἀλλὰ τὸ πλέον 

ἀστεϊζόμενος ὡς δὴ τῶν ἐλληγίλμων προφητῶν γεγονὼ ςχαὶ μηδὲν ἄνευ 

χρησμῶν εἰωθὼς πράττειν τὸ παράπαν, ὑπανεδύετο λέγων οὐχ ἐπι- 

20 τρέπειν αὐτῷ βαδίζειν τὸ ϑεῖον. χαὶ οἱ μὲν ἤχοντες ἐπανήεσαν ἄπραχτοι 201 

πρὸς τὸν βασιλέα, ἕτεροι δ᾽ εὐθὺς ἐπὶ τὴν αὐτὴν χρείαν ἐχειροτονοῦντο 

τῶν δοχιμωτέρων, πλείω μὲν ἐπιφερόμενοι χρήματα, περιττοτέρας δὲ 

δωρεὰς ὑπισχνούμενοι. δελεασϑεὶς δὲ χαὶ τοῖ; ἤδη προτεινομένοις χαὶ 208 

ταῖς μελλούσαις ἐλπίσι χαὶ τὸ ἀξίωμα τῶν παραχαλούντων χαταιδεσϑεὶς 

ο 
Ι ἐώου ΟΡ μοῖραν] Ἰδροεν (89) ἅ ὑπηργμένης Ὁ 9. ἀντιχρὺς ΚΙ 

ἀπαντὰν ΔΕ ἐδοχίμασε ἩΡ (ν) ὃ. διαδιδράσχων ΕΠΗΡ: ἀποδιδράσκων 

ςεἰο 4. ἐτράπετο ΕΠΗΡ:; ἐτρέπετο οοίοΓὶ ἀραῖς) ἀρεῖν (510) Καὶ 
δυνηϑήσεσϑθαι (ἱ ὃ ῥώμην) πόλιν ἃ θ᾽. μαντία ἃ μὲν οἴη. 
ἴ οἰωνοσχοπείαν ς οἰωνουχοπεῖν ΘῊΡ δὲ ν᾿ 5. ργ. χαὶ ΕΠΉΡ; οἵχ σοίοτὶ 

Ὁ δὲ ΑΝῸ ἀγχμὸν Ὁ 10 χειμῶνος ΗΡ ἐξ οὐ, ΜΝ 11 ἐχ 
λιμοῦ ΕΘΉΗΡ: ἐχ οὐ. οοίεγὶ (ν) φοράν (4, ἀφϑονίαν ΕΞ πλημόρας 

12 ὃ οι. ΚΖ, ογδβ8. ᾿ὶ 18 δηυχῶν)] μαϑὼν ΟΚΖ, μαϑὼν δοχῶν ΒΕΜΑΨΥ' (μαϑὼν 

οἴᾶβ, γ᾽ ἢ ὄνομα πιστότατος εὐχλείας ΕΘΗΡ: τῆς εὐχλείας οεἰογὶ (ν) 

14 χαὶ φϑάνουσαν ἘΘΠΗΡ: οἴ, οοίοτὶ 10 εἵνεχα ΒΥ 11 δὲ Εὶ 11. 18 τὸ 
πλέον ἀστεϊζόμενο:] τὸ ϑεῖον προφασιζόμενος σοη]. ΔΙίδῃρ. 18 ἀστιζόμενος ΟΥῸ 

τῶν ΟΕΉΡ: οἵη. οοίοτι; τις λίδηρ, 30. αὐτῷ} αὐτὸ (ἱ 3] τὸν βασιλέα ΚΖ: 

τὸν οἵη, οδίογὶ δὲ Εὶ εὐθὺς] αὖϑις ΗΡ αὑτὴν ΕΘΉΗΡ:; ὁπ οοἰοτὶ 
22 περισσοτέρας Ε 25 προτεινομένης Μ 
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ἐνεδίδου, πάλιν προφασιζόμενος τὸ ϑεῖον οὐχ ἐφ᾽ ὑγιεῖ" τῇ Ἰοῦν ὕστε- 

ραίᾳ παρεσχευάζετο τὴν ἔξοδον ὀνείρατα διηγούμενος, ὑφ᾽ ὧν ἔλεγε 

πληχϑεὶς ἐναργέσι φαντασίαις ἀναγχάζεσθαι μηχέτι μένειν, ἀλλὰ τοῖς 
’ " -- -“ -ῳ , 

209 πρέσβεσιν ἀχολουϑεῖν. (49.) ἤδη δὲ αὐτῷ προερχομένῳ γίνεται χατὰ 

τὴν ὁδὸν σημεῖον ἀρίδηλον περὶ τοῦ τὴν χρείαν ἐφ᾽ ἣν συνέτεινεν εἶναι 

παλίμφημον" τὸ γὰρ ὑποζύγιον, ᾧ συνέβαινεν αὐτὸν ἐποχεῖσϑαι, προερ- 

τὺ χόμενον ἐπ᾽ εὐθείας ἐξαπιναίως ἵσταται τὸ πρῶτον" εἶϑ᾽, ὥσπερ ἐξ 

ἐναντίας βία τινὸς ἀνωϑοῦντος ἢ ἀναχαιτίζοντος, ὑπὸ πόδας ἐχώρει χαὶ 

πάλιν ἐπὶ δεξιὰ χαὶ εὐώνυμα ἐπιφερόμενον χαὶ ὧδε χἀχεῖσε πλαζόμενον οὐχ 

ἠρέμει, χαϑάπερ ἐν οἴνῳ χαὶ μέϑῃ χαρηβαροῦν, χαὶ πολλάχις τυπτόμενον 

ἡλόγει τῶν πληγῶν, ὥστΞ χαὶ τὸν ἐποχούμενον μιχροῦ καταβαλεῖν χαὶ χαϑε- 

211 ζόμενον ὅμως ἀντιλυπῆσαι. τῶν {γὰρ) παρ᾽ ξχάτερα χωρίων ἦσαν αἱμασιαὶ 

χαὶ φραγμοὶ πλησίον" ὁπότ᾽ οὖν τούτοις προσηράχϑη φερόμενον, γόνυ χαὶ 

212 χνήμας χαὶ πόδας ὁ δεσπότης ϑλιβόμενος χαὶ πιεζόμενος ἀπεδρύπτετο. ἦν 
ἍΥ Φ ΝὮ ΄ ὥ μά] -.᾿ " νι," μι - - ᾿ 

δ᾽, ὡς ἔοιχε, ϑεία τις ὄψις, ἣν τὸ μὲν ζῷον ἐπιφοιτῶσαν ἐχ πολλοῦ ϑεασά- 

μενον ὑπέπτηξεν, ὁ δ᾽ ἄνθρωπος οὐχ εἶδεν, εἰς ἔλεγχον ἀναισθησίας ὑπὸ 
ὰ . ἔξ ͵ - ᾿ Ψῃ φ ᾿ ’ ΄ » 

γὰρ ἀλόγου ζῴου παρευημερεῖτο τὰς ὄψεις ὃ μὴ μόνον τὸν χύσμον ἀλλὰ χαὶ 

218 τὸν χοσμοποιὸν αὐχῶν ὁρᾶν. μόλις γοῦν τὸν ἀνθεστηχότα ἰδὼν ἄγγελον, οὐχ 

ἐπειδὴ τοιαύτης ϑέας ἣν ἄξιος, ἀλλ ἵνα τὴν ἀτιμίαν καὶ οὐδένειαν ἑαυτοῦ 
᾿ ᾿ μ᾿ [ Ά 2 , - 3: ΚΓ ΄ Ι] 

χαταλάβῃ, πρὸς ἱχεσίας χαὶ λιτὰς ἐτράπετο συγγνῶναι δεόμενος ὑπ᾽ Ὁ 

514 ἀγνοίας ἀλλ᾽ οὐ χαῆ᾽ ἑχούσιον γνώμην ἁμαρτόντι. τότε μὲν οὖν ὑπο- 

[. 

0 

3 

στρέφειν δέον, ἐπυνθάνετο τῆς φανείσης ὄψεως, εἰ ἀναχάμπτοι παλιν 

τὴν ἐπ᾽ οἴχου" ἢ ὃὲ συνιοῦσα τὴν εἰρωνείαν χαὶ σχετλιάσασα --- ὠτί 

Ι ἐφ᾽ ὑγιεῖ] ἐκφυγεῖν ΥῸ 3. πληχϑεῖσιν Α ἀναγκάζεσθαι οπν. Ρ 
μηχέτι] οὐχ ἔτι Ρ μένειν] μέλλειν οὐηϊ, Μδῦρ. 4 ἐπιγίνεται ΚΖ 

4. χατὰ τὴν ὁδὸν ὁπ). ἡ ὃ περὶ τᾶ. Υ2, οαπ. ὦ τ ἵστατο ἢ 0 
ὃ ἀντωθοῦντος ΑΖ (ν) ἐχώρει) ἐκχωρεῖ ΠΡ 9. φερόμενον νοὶ περιφερό- 

μενον σοιϊοῖο 10 ἐν οἴω ΕΠΠΡ: ἐν οἵὰ, οθίοσὶ χαὶ μέϑῃ οπ». 

χαρυβαροῦν ΡΖ πολλάχι ( 11 ἡλόγει --- ἐποχούμενον οἴῃ. Ν 
τῶν οὔ. ΥΘΕΘΗΡ 12. ἀντιλυπῆσα!)͵ ἣν τι λυπῆσαι ΒΕΜΑ, λυπεῖν Υ0, ἀντι- 

πεῖν 
λυπῆσαι Καὶ Ἱὰρ διά, Μάη; ροβὶ, ἑκάτερα δά, γὰρ δ παρὰ ἃ 

χωρίον (ὦ 13 προστηρράχϑη ΑΥ̓ΟΘΚΖ (Ὁ) 14. χαὶ πόδας ΟΠ: οἵη σοίοτί 

πιεζόμενος καὶ θλιβόμενος ἴτδηβρ. ΑΕΤΉΡ 18 δὲ ΑνῸ μὲν τὸ ἰγάπβρ. ἅ 
φοιτῶσαν 10 ὑπέστηξεν " οἷδεν (ἱ 18 γοῦν] οὖν ΒΕΜΑΚΙ () 

ἰδὼν] ὁρᾶν (ὦ 1 ἣν ϑέας ἰγᾶπϑ0, ἡ (Ὁ) ἀτιμίαν] αἰτίαν Εὶ οὐδε- 

νίαν ς οὐϑένειαν ΒΜΡΚΖ ἑαυτοῦ) αὑτοῦ ΠΌΜΑ ΚΖ 930 ἱχεσίαν 

ὑπ7] οὐκ ἃ 231 ἐχούσιον ΕΘῊΤ᾽ 3: ἐχουσίαν σοἰοτὶ ἁμαρτῶντι ὥ 

οὖν οἷ. ΚΖ 91, 23. ὑποστρέφειν ΕἘΘΠΡ: ἐπιστρέφειν ὁοίοτγὶ 22 ἀνα- 

χάμπτει ΟΖ πάλιν ΕΘΗ ΡΖ: οἵη. οοίοτὶ 28. τὴν ον. ΘῊΡ 
ἐπ οἴχου ΟΥ̓ΘΕΗ͂Ρ: ἐπ᾿ οἴχον σοιοτγὶ συνειδυῖα νΚ3 
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Ὁ ν᾿ 3 γὰρ ἔδει πυνθάνεσθαι περὶ πράγματος οὕτως ἐμφανοῦς, ὃ τὰς ἀποδείξεις 

Ρ. 124 Μ. εἶχεν ἐξ ἑαυτοῦ μὴ δεόμενον τῆς ἐχ λόγων πίστεως, εἰ μὴ [ ἄρα ὀφϑαλ- 

μῶν ὦτα ἀληϑέστερα χαὶ πραγμάτων ῥήματα; --- βάδιζε“ εἶπεν ἐφ᾽ 

ἣν σπεύδεις ὁδόν: ὀνήσεις γὰρ οὐδέν, ἐμοῦ τὰ λεχτέα ὑπηχοῦντος ἄνευ 

ὅ τῆς σῆς διανοίας χαὶ τὰ φωνῇς ὄργανα τρέποντος, ἢ δίχαιον χαὶ συμ- 

φέρον" ἡνιοχήσω 1ὰρ ἐγὼ τὸν λόγον ϑεσπίζων ἕχαστα διὰ τῆς σῆς 
] Ἰλώττης οὐ συνιέντος.“ (00.) ἀχούσας δ᾽ ὁ βασιλεὺς ἐγγὺς ἤδη γεγονότα τὸ 

μετὰ τῶν δορυφόρων ὑπαντησόμενος ἐξήει, χαὶ ἐντυχόντων, οἷα εἰχός, 

τὸ μὲν πρῶτον ἦσαν φιλοφροσύναι χαὶ δεξιώσεις, εἶτα, βραχεῖα χατάμεμψις 
10 περὶ τῆς βραδυτῆτος χαὶ τοῦ μὴ ἑτοιμότερον ἤχειν: μετὰ δὲ ταῦτ᾽ εὐω- 

χίαι ἦσαν χαὶ πολυτελεῖς ἑστιάσεις χαὶ ὅσα ἄλλα πρὸς ὑποδοχὴν ξένων 

ἔθος εὐτρεπίζεσϑαι, φιλοτιμίαις βασιλιχαῖς πάντα πρὸς τὸ μεγαλειότερον 

ἐπιδιδόντα χαὶ σεμνότερον ὄγχον. τῇ ὃ᾽ ὑστεραία ἅμα τῇ ξῳ τὸν μάντιν 270 

ὁ Βαλάχης παραλαβὼν ἐπὶ Ἰεώλοφον ἀνήγαγεν, ἔνϑα χαὶ στήλην συν- 

- ων ἔβαινεν ἱδρῦσϑαι δαιμονίου τινός, ἣν οἱ ἐγχώριοι προσεχύνουν" μέρος 
ἊΣ »Ὶ ΠΕ: - ᾿- -- {{᾿ ’ “ ." . 

δ᾽ ἐνθένδε χαϑεωρᾶτο τῆς τῶν Ἑβραίων στρατοπεδείας, ὃ χαϑάπερ 

ἀπὸ σχοπιᾶς ἐπεδείχνυτη τῷ μαάγῳ. ὁ. δὲ ϑεασάυενός φησι: ,,σὺ μέν, 217 

ὦ βασιλεῦ, βωμοὺς ἑπτὰ δειμάμενος υὖσχον ἐφ᾽ ἐχάστου χαὶ χριὸν 

ἱέρευσον: ἐγὼ δ᾽ ἐχτραπόμενης πεύσομαι τοῦ ϑεοῦ, τί λεχτέον.“ ἔξω 

0 δὲ προελθὼν ἔνϑους αὐτίχα γίνεται, προφητιχοῦ πνεύματος ἐπιφοιτήσαντος, 

ἣ πᾶσαν αὐτοῦ τὴν ἔντεχνον μαντιχὴν ὑπερόριον τῆς Ψυχῆς ἤλασε" 

1. 2 ἐμφανοῦς ὃ τὰς ἀποδείξεις εἶχεν ΘῊΡ: ἐμφανῶς ἀποδείξεις ἔχοντος ΥΟ, ἐμφανεῖς ἀπὸ- 

δείξεις ἔχοντος ὕ, ἀποδείξεις ἐμφανεῖς ἔχοντος ΒΕΜΚΖ, ἀποδείξεις ἔχοντος (ὁπ). ἐμ- 
φανεῖς) Α 2 μὴ δεόμενον ΕΘῊΡ: χαὶ μὴ δεομένου σεἰθτὶ λόγου ΒΝ 

ἀληϑεστέρας δηΐθ πίστεως αὐ. Α (ν), ὁπ. ὁθοτὶ ἢ. ἀληϑέστερα] πιστότερα ἡ (ν) 

βαδίζετε Η͂Ρ 4 τὰ] τε α (ν) ἐχλεχτέα ΒΕΗ͂ΜΑ ἄνευ --- τρέποντος 

(5) οἴω. ἁ γλώσσης Ο 8 τῶν οὗν. ἘΜΚῚΖ ὑπαντησάμενος Καὶ 

ἐντυχόντας Ἐ; συντυχόντων ὁοθηϊ. ΜΝίδησ. 9. χατάπεμψις Ο 10 μετὰ δὲ] 
χαὶ μετὰ ΒΕΜΑΚΖ ταῦτα Ὁ 11 ἦσαν οἴη. ΕῊ (ἰοτὶ. τϑοῖο) 

ξένων ΕΘῊΡ: οἴῃ, σοιογὶ 12 εὐτρεπίζεσθαι ἔϑος ἰγδη80. Ο φιλοφροσύναις Ρ 
13 ἐπιδόντα ΔΑ ἅμα τῇ ἕῳ ο. " 14. βάλαχκος ΟΒΕΜΑ γεω- 
λόφου ΘῊΡ ἀνήγαγεν ἘΘΉΡ: ἀνήνεγχεν Κὰ, ἠνάγχασεν ὁδίοτὶ ἔνϑα χαὶ 

στήλην συνέβαινεν ΕΘΉΡΙ τ: οἵη, σοίοτὶ (44. τηᾶη. τθο. τηρ. Υ) 15 ἰδρύσθϑαι 

ἘΘΉΡΚ: ἱδρύσασθαι σοίοτὶ βωμὸν δηΐο δαιμονίου ἁὐ|. ΟΥ̓, γμοβὲ τινὸς δαὶ, 

ΒΕΜΑ δαίμονος ( ἣν} ὃ ΒΝ, ὃν ΔῈ 10 καϑεωρᾶτο οἴῃ. δ 

στρατοπεδίας ΑΚ! Ο1Ἰ σχοπιᾶς νὶ (εἴ, 99,10): σχηπῆς Α, σχοπιῆς ἑοίοτὶ 

ἐδείχνυτο ΥὙ΄. ἐπεδείχνυ ἡ 18 μοϑὶ βασιλεῦ τορεῖ. φησι Κα ἑπτὰ βωμοὺς 

ἴγαῆβϑρ. Ν, δειμάμενος ἑπτὰ ἰγλη50. ἡ 19 ἱέρευον (ἰ δὲ Εὶ τί ΕΘΟΗΡ: 

τὸ σοίοτὶ 20 προσελϑὼν Ζ 21 μαντιχὴν)] μαγιχὴν ΒΕΜΑΚΖ 

ροβὲ μαντιχὴν δΔαά, σοφιστείχ Κ᾽ (εἴ, 186,1) 

1 866. Νυπι. ἐδρ. 28 



186 ΡΗΙΡΟΝΕΙΒ 

ϑέμις γὰρ οὐχ ἣν ἱερωτάτῃ, χατοχωγῇ συνδιαιτᾶσϑα! μαγιχὴν σοφιστείαν. 

εἶθ᾽ ὑποστρέψας χαὶ τὰς τε ϑυσίας ἰδὼν χαὶ τοὺς βωμοὺς φλέγοντας 

918 ὥσπερ ἑρμηνεὺς ὑποβαάλλοντος ἑτέρου θεσπίζει τάδε"  ἐχ Μεσοποταμίας 

μετεπέμψατό με Βαλάχης ὑαχρὰν τὴν ἀπ᾽ ἀνατολῶν στειλάμενον ἀπο- 

δημίαν, ἵνα τίσηται τοὺς Ἑβραίους ἀραῖς. ἐγὼ δὲ τίνα τρόπον ἀράσομαι 5 

τοῖς μὴ χαταράτοις ὑπὸ ϑεοῦ; ϑεάσωομαι μὲν αὐτοὺς ὀφθαλμοῖς ἀφ᾽ 

ὑψηλητάτων ὁρῶν χαὶ τῇ διανοίᾳ χαταλήψομαι, βλάψαι δ᾽ οὐχ ἂν δυναίμην 

λαόν, ὃς μόνος χατοιχήσει, μὴ συναριϑμούμενος ἑτέροις ἔθνεσιν, οὐ χατὰ 

τόπων ἀποχλήρωσιν χαὶ χώρας ἀποτομήν, ἀλλὰ χατὰ τὴν τῶν ἐξαιρέτων 
ῦ -΄ἶ ἐϑῶν ἰδιότητα, αἡ συναναμιγνύμενος ἄλλοις εἰς τὴν τῶν πατρίων ἐχδιαί- 

219 τησιν. τίς ἐπ᾿ ἀχριβείας εὗρε τὴν πρώτην χαταβολὴν τῆς τούτων γενέ- 

σεως; τὰ μὲν σώματ᾽ αὐτοῖς ἐξ ἀνθρωπίνων διεπλάσθη σπερμάτων, ἐχ 

δὲ ϑείων ἔφυσαν αἵ ψυχαί" διὸ χαὶ τεγόνασιν ἀγχίσποροι ϑεοῦ. ἀπο- 

ϑάνοι μου ἢ ψυχὴ τὸν [ σωματιχὸν βίον, ἵν᾽ ἐν ψυχαῖς διχαίων χατα- ρ. 132} 

ριϑμηϑη, οἵας εἶναι συμβέβηχε τὰς τούτων." 15 

280 (21.) Ταῦτ᾽ ἀχούων ὁ Βαλάχης ὥδινεν ἐν ἑαυτῷ. παυσαμένου 

δέ, τὸ πάϑος οὐ χωρήσας , ἐπὶ χατάραις“" εἶπεν. ἐχϑρῶν μεταχληϑεὶς 

εὐχὰς τιϑέμενος ἐχείνοις οὖχ ἐρυϑριᾷς; ἐλελήϑειν ἄρ᾽ ἐμαυτὸν ἀπατῶν 

ὡς ἐπὶ φίλῳ σοι τὴν ὑπὲρ τῶν πολεμίων ἀφανῶς τεταγμένῳ τάξιν, ἣ 

νῦν Ἰέγονε δήλη. μήποτε χαὶ τὰς ὑπερθέσεις τῆς ἐνθαάθϑε ἀφίξεως Ὁ 

ἐποιοῦ διὰ τὴν ὑποιχουρηῦσαν ἐν τῇ Ψυχῇ πρὸς υὲν ἐχείνους οἰχειότητα 

πρὸς δ᾽ ἐμὲ χαὶ τοὺς ἐμοὺς ἀλλοτρίωσιν" πίστις γάρ, ὡς ὃ παλαιὸς 

1 ἱερωτάτη, κατοχῇ ΕΘΗ (χατοχωχῇ ϑβυγίρ51): ἱερωτάτην χατοχὴν Υ Καὶ, ἱερωτάτην χατα- 

χωχὴν (οίοΥ] (ν) μαγιχὴν σοφιστείαν ΕΘΗ: μαγιχῇ σοφιστεία σοίοτὶ; μαγιχῖ, 

εὺς 
(οπι. σοφιστεία) ν 2 τε ΕΘΉΗΡ: οἱ. εοἰθγὶ ὃ ἑρμηνεὺς ΕΘΉΗΡΖ: ἑρμηνέως Κὶ, 

ἑρμηνέως σοίοτὶ ὑποβάλλοντος ΟΕΘΗΡ:; ὑποβαλόντος οοίοτί ἑτέρου 
οἵη. Ὁ (44. τῆδη, τὸς, πὰρ, Υ) 4 βάλαχος ΒΕΜΑ ὃ τίσηται] ἐνδήτηται 

οοηΐ, Μδηρ, καταράσομαι ὃ μον μὲν αἰά, οὖν ΒΕΜΑΚ. 
αὑτοῖς ΝΟΚ9Ζ ἀφ᾽ ὲφ᾽ Ρ τ ὁρῶν ΟΖ 8 χατοιχήσειε Κ΄ 
ἢ τῶν οἵ, ἁ 10 ἐθῶν ΝΕ; ἡϑῶν ΟἿΣ, οἵα, Ὁ, ἐθνῶν σοιοτγὶ συνανα- 

μιγνύμενος Μίδηθ: συναναμιγνυμένων οὐθα, ἄλλοις) ἀλλήλοις Καὶ 10..11] ἐκχδί- 

κησὼ ἢ 12 σώματα ΥΘΕῊΡ σπερμάτων) σωμάτων ΒΕΜΑΚΖ 

14. 15 καταριῦμηϑῶ 1Ὁ ταῦτα ΟΒΕΝΕ βαλάχις (Ὁ, βάλαχος ΒΕΜΑ 

117 χαταχληϑεὶς ἃ [ὃ ἐλελήϑην ΕΖ ἄρα Α, ἂρ᾽ ΟἿ, δ᾽ ἀρ νῸ 

19. ὑπὲρ] ὑπὸ ΜΝ, ἐκ ὁ τεταγμένων» (Ξοὶ ν ογαϑ) Ὁ 20 ὑποϑέσεις 

ἐνταῦϑα καὶ ἀφίξεως} ἀξιώξεως (Ξἴ) εἰ 91] ὑποιχοροῦσαν ΒΝ, ἐπικηυρηῦσαν ΑὉὉ 

99. δ᾽ δὲ Οὐ, δὲ καὶ ΠΡ 

12 ἀγχίσποροι ϑεοῦ: ΑΘΒΟΒΥΎΠ ἐγ. 1602 Ναυοκὲ (ἀρ. ΡΙαἴ, ἀθ. τὸρ. ΠΕ ρ. 391] ἢ 
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λύγος. τῶν ἀδήλων τὰ ἐμφανῆ.“ ὁ δὲ τῆς χατοχωχἢς ἀνεθεὶς. ἀδιχω- 328] 

τάτην“ εἶπεν «αἰτίαν ὑπομένω συχοφαντούμενης" λέγω γὰρ ἴδιον οὐδέν, 

ἀλλ᾽ ἅττ᾽ ἂν ὑπηχήσῃ τὸ ϑεῖον. ὅπερ οὐχὶ νῦν πρῶτον ἐγὼ μὲν εἶπον, 

σὺ δ᾽ ἤχουσας, ἀλλὰ χαὶ πρόσϑεν, ἡνίχα τοὺς πρέσβεις ἔπεμψας, οἷς 

5 ἀπεχρινάμην ταῦτά.“ νοημίσας δ᾽ ὁ βασιλεὺς ἢ τὸν μάντιν ἀπατᾶν ἣ 282 

τὸ ϑεῖον τρέπεσθαι χαὶ ταῖς τῶν τόπων μεταβολαῖς τὸ τῆς γνώμης 

ἐχυρὸν ἀλλάττειν, εἰς ἕτερον ἀπαγαγὼν χωρίον ἐχ λύφου πάνυ περι- 

μήχους ἐπεδείχνυτο μέρος τι τῆς ἀντιπάλου στρατιᾶς" εἶτα πάλιν ἑπτὰ 

βωμοὺς ἱδρυσάμενος χαὶ τὰ ἴσα τοῖς πρύόσϑεν ἱερεῖα χκαταϑύσας ἐξέ- 

Ι0 πεμπε τὸν μάντιν ἐπ᾿ οἰωνοὺς χαὶ φήμας αἰσίους. ὃ δὲ μονωϑεὶς ἐξαύφ- 9838 

νης ϑεοφορεῖται χαὶ μηδὲν συνιείς, ὥσπερ ἀετανισταμένου τοῦ λογισμοῦ, 

τὰ ὑποβαλλόμενα ἐξελάλει προφητεύων ταῦε" ἀναστὰς ἄχουε, βασιλεῦ, 
τὰ ὦτα ἐπουρίσας. οὐχ ὡς ἄνθρωπος ὁ ϑεὸς διαψευσθϑῆναι δύναται 

οὐδ᾽ ὡς υἱὸς ἀνθρώπου ἀξτανοξῖ χαὶ ἅπας εἰπὼν οὐχ ἐμμένει. φϑέγ- 

λειωϑήσεται βεβαίως, ἐπεὶ ὁ λόγος 

᾿ ἐπ᾽ εὐλογίαις, οὐ χατάραις, ἐγώ. 

15 ξεται τὸ παράπαν οὐδέν, ὃ μὴ τε 

ἔργον ἐστὶν αὐτῷ. παρελήφϑην ὃ 

οὐχ ἔσται πόνος ἢ μόχϑος ἐν Ἑβραίοις. ὁ ϑεὸς αὐτῶν προασπίζει 384 

περιφανῶς, ὃς χαὶ τὴν τῶν Αἰγυπτιαχῶν ῥύμην χαχῶν ἀπεσχέδασεν ὡς 

ἕνα ἄνδρα τὰς τοσαύτας μυριάδας ἀναγαγών. τοιγαροῦν οἰωνῶν ἀλογοῦσι 

"0 χαὶ πάντων τῶν χατὰ μαντιχὴν ἑνὶ τῷ τοῦ χύσμου ἡγεμόνι πιστεύοντες. 
΄ 

ὁρῶ λαὸν ὡς σχύμνον ἀνιστάμενον χαὶ ὡς λέοντα γαυρούμενον. 

1 ἀφανῆ ΕἸῊΡ χατοχυχῆς δυτὶρπὶ; χατογῆς ΛΟΚΞΒΟΠ, χαταχωχῆς δσοτοτὶ 

2 εἶπεν] ἔφη Εὶ αἰτίαν οἴη. (ὦ συχοφαντίαν ἴδιον οὐδέν ΟΥ̓ : 

οὐδὲν ἴδιον ὁδίοτϊ 3. ἀλλὰ Εὶ ἅττ᾽ Εὶ, ἀτ᾽ ΘῊΡ (δηρ.): ὅσα οοἰοτὶ 

ὑφηχήση ΟἋ, ὑπηχήσοι τὸ ϑεῖον --- ἡνίχα (4) οἴη. ἃ ἐγὼ μὲν ΟΕῊΡ: 
μὲν ἐγὼ οοἰοτὶ ἀ χαὶ οἴω. Ὁ ὃ ταῦτά ΒΗ͂, ταῦτα Ο]": τὰ αὐτά ἐοίοτὶ 
θ τῶν τύπων] τούτων τρόπων Καὶ τῆς γνώμης -α πάνυ (7) οἵη. ΗΡ, δάἀά. τὰς. 

ΗΞΡ: τ ἐχυρὸν ΟΠ’: ὀχυρὸν οοἰ τὶ ἀπαλλάττειν ἃ 1. 8 ὑπερ- 
μήχους Δ, ὑπὲρ μήχους ΡΖ 9 τοῖσ οἵῃ, αὶ ἱερείοις ΕΘῊ]" (ν) 

9,10 ἐξέπεμψε ( 11 ϑεοφορεῖται ἐοὐά.: ϑειοφορεῖται νὶ 12 βασιλεύων Εὶ 
13. ἐπουρίσας) ἐπευρήτας (εὐ δχ οὐ οὐτγ.) Εις, ἐπαιωρήσας ΑΟΠΠΡ (ν); ἐπορϑιάσας εομΐ, 

Μδηζ. ᾧ ϑεὸς ΕΡῸ: οἵη. σθεοτὶ τὰ αὐτὰ διυίο διαψευσθϑῆναι διὰ, ΝΟΚΞ 

δύναται οὐ. ἢ) 14. οὐδὲ Ὁ, οὖ Ν 14. 10 φϑέγγεται Εἰ, ροβῖ φϑέγξεται καὐ, 

γὰρ ἃ 10 παρελήφϑην ΘῊΡ: παρειλήφειν οοτοτὶ δὲ (᾿, δ᾽ οι". 
11 ἔστι ΔΕ μόχϑος ἡ πόνος ἰγάμ5ρ. 18 περιφανῶς) προφανῶς Ἀ, 

φανερῶς ἢ (ν) 19. τοσαύτας οῃ. ἡ ἀναγαγὼν ΕΘΗΡ: ἀπαγαγών εδίοτὶ 
90 τῶν οἴη. ΕΝΑΚ 91 ὁρῶ ουκ4.: ὁρῶ δὲ ν 

1.---τἰὸ 1)60 9]. 91ν. ὈῈ [0]. 118: Φίλωνος ἐχ τοῦ περὶ ΜΙωυσέως βίου: οὐχ ὡς ἄνϑρωπος 

ὁ ϑεὸς διαψευσϑῆναι" οὐδὲ ὡς υἱὸς ἀνθρώπου μετανοεῖ" ἅπαξ εἰπὼν ἐμμενεῖ (ἐμμένει ΠῈ}" 

φϑέγξεται τὸ παράπαν οὐδέν, ὃ μὴ τελειωϑήσεται βεβαίως, ἐπεὶ (ἐπειδὴ )Ὰ) ὁ λόγος ἔργον 

ἐστὶν αὐτῷ, 



1538 ῬΠΙΠΝΟΝΙΒ : 

εὐωχηϑήσεται ϑήρας χαὶ ποτῷ χρήσεται! τραυματιῶν αἵματι χαὶ χορεσϑεὶς 

οὐ τρέψεται πρὸς ὕπνον, ἀλλ᾿ | ἐγρηγορὼς τὸν ἐπινίχιον ἄσεται ὕμνον.“ ρ. 136 Ν. 

ὁϑῦ (02.) Χαλεπῶς δ᾽ ἐνεγχὼν ἐπὶ τῷ παρ᾽ ἐλπίδας αὐτῷ τὰ τῆς 

μαντιχῆῇς ἀπαντᾶσϑαι  ἀνϑρωπε" εἶπε, μήτε ἀρὰς τίϑεσο μήτ᾽ εὐχὰς 

ποιοῦ" βελτίων γὰρ τῶν μὴ χαϑ'᾽ ἡδονὴν λόγων ἢ ἀχίνδυνος ἡσυχία.“ 5 

χαὶ ταῦτ᾽ εἰπὼν ὥσπερ ἐχλαϑόμενος ὧν εἶπε διὰ τὸ τῆς νώμης αἀβέ- 

βαιὸν εἰς ἄλλον τόπον ἀπῆγε τὸν μάντιν, ἀφ᾽ οὗ δείξας μέρος τι τῆς 

50 Ἑ βραϊχῆς στρατιᾶς χαταρᾶσϑαι παρεχάλει. ὃ δ᾽ ἅτε χείρων ἐχείνου, 

χαίτοι πρὸς τὰς ἐπιφερομένας χατηγορίας ἀπολογία μιᾷ χρώμενος ἀλη- 

ϑεῖ, ὡς οὐδὲν ἴδιον λέγοι, κατεχόμενος δὲ χαὶ ἐνθουσιῶν διερυ ηνεύοι 10 

τὰ ἑτέρου, δέον μηχέτ᾽ ἐπαχολουϑεῖν ἀλλ οἴχαδε ἀπαίρειν, ἑτοιμότερον 

τοῦ παραπέμποντος προεξέτρεχεν, ἅμα μὲν οὐήσει, χαχῷ μεγάλῳ, πεπιεσ- 

μένος, ἅμα δὲ χαὶ τῇ διανοίᾳ χαταρᾶσϑαι γλιχόμενος, εἰ χαὶ τῇ φωνῇ 

251 διεχωλύετο, παραγενόμενος δ᾽ εἰς ὄρος μεῖζον τῶν προτέρων ἄχρι 

πολλοῦ χατατεῖνον χελεύει μὲν τὴν αὐτὴν ἐπιτελεῖν ϑυσίαν βωμοὺς πάλιν -- ΓΣῚ 

ἑπτὰ χατασχευάσαντας καὶ ἱερεῖα τεσσαρεσχαίδεχα προσαγαγόντας ἑχάστῳ 

βωμῷ δύο, μόσχον τε χαὶ χριόν. αὐτὸς δὲ οὐχέτι χατὰ τὸ εἰχὸς ἐπὶ 

χληδόνας χαὶ οἰωνοὺς ἴετο πολλὰ τὴν αὐτοῦ τέχνην χαχίσας ὡς χρύνῳ 

χαῦάπερ Ἰραφὴν ἐξίτηλον γενομένην χαὶ τοὺς εὐθυβόλους στοχασμοὺς 

ἐξαμαυρωϑεῖσαν" ἄλλως δὲ χαὶ μόλις ἐνενόησεν, ὅτι οὐ συνάδει τῷ τοῦ Ὁ 

ι εὐωχηϑήσεται ΑΕΞΘΗΡ: εὐωχήσεται οοἰοτὶ ϑῆρας Η, ϑήραις ἃ 9. ἀλλ’-- 
ὕμνον οἵη, Ν ἐγρηγόρως ΒΕΥ ΑΕΚ ὃ δὲ ( 4 μαντείας ὥ 

ἀπατᾶσϑαι ἃ μήτ᾽ 5 ἀκίνδυνος} ἀνήδονος ἐοπὶ. ΜΑΓΕΪΔΩΝ 
ὃ ὥσπερ -- εἶπεν ροδί ἀβέβαιον ἰγάηβρ. Εὶ 8 δὸ᾽ ΚΖ, ὁ δ᾽ οῃ. ΟΒΕΜΑ, ὁ δὲ 
ἅτε χείρων Ν5 ἴῃ ταβ., οῃ Ὁ ἅτε) ἅτε Ε, ἄτερ ΟΒΕΜΑ χείρων ΕΚ: χείρων ἡ 

χειλέων Α, χειρῶν φοοτὶ 9. μιᾷ οἴη. ΕΠῚΠΡ (Τατη.) χρώμενος μιὰ Μδηζ. 

χρωμένου 3 10 λέγει ΑΥ̓ΘσΧ δὲ οἵη. ΗἸΡ διερμηνεῦει ΜᾺ 

11 ἑτέρων Υὶ Ροβί δέον δα, οὖν ν Ὁ μηχέτ᾽ ἐπαχολουϑεῖν ΟῊΡ, μηκέτι 

ἑπαχολουϑεῖν ΟΕ ΚΉ: μὴ χατεπαχολουϑεῖν σοίοτὶ οἴκαδ᾽ ἐπαίρειν 
9 διεξέτρεχεν ἡ καχῶν μεγάλων ΥΟΘΗ 19. χαταρᾶσϑαι ΕΟΠΉΡ: χατα- 

ράσασϑαι σίου Ἰλυχόμενος οἵη. ἡ εἰ χαὶ ΕΘΗΡ: χἂν οοἰοτί 

11 δὲ ΔΕ 12 ἐχτελεῖν ἡ 10 τεσσαρεσχαίδεχα ΕΠ ΗΠ}: τεσπταριτκαίδεχα (ἢ, 

τέσσαρα καὶ δέκα ἑοῖο γ] προσάγοντας 00 11 δύο (ΕΟῊΡ: οπι. ἐδίοτει 

δ. Δ εἰχὺς} εἰωϑὸς ὁοοπὶ. Μαηρ, (εἴ. ΤΙΝ Χ) 18 ἵετο ΛΕΉΗΡΚΖ: ἴετο ὁδιοτὶ 

αὑτοῦ Αἱ αὐτὴν ΚΉΡ, οαν. (ὃς αὐτοῦ σοῖοτί ὡς ἘΘΠΗΡ: οἵη. ἐθίογὶ 19. τοῖς 

εὐϑυβόλοις στοχασμοῖς ΟΥ̓ΘΟΚ:ἕ στοχασμοὺς] πειρασμοὺ: ἡ 20 ἁμαυρω- 
ϑεῖσαν ΒΕΜΑΚΖ δὲ] τε ὁσοῃίοϊο; ἄλλως τε, εἰ χαὶ μόλις οοηΐ, Μααν, 

ὃ 1}. (ο]. ὅδε )Μ [9], 2θ9τ Φίλωνος ἐκ τοῦ περὶ Μωσέως βίου ὈῊ [ὁ], ὅτ ΠῈ 
(ο]. ϑδ᾽» εἱ 9τῶτ Φίλωνος ἴο. (ἐρογρίἊου. ρ. 14. Βοῖββ.: βελτίων (βέλτιον ΠἅΜ ΠΕΣ ροτρ) 

τῶν (τοῦ Μὴ) μὴ χα ἡδονὴν λόγων (λόγου ὈΜ) ἡ ἀχίνδυνος ἡσυχία. 
11 544. Νυτῃ. ὁδρ. 34 



ΠΕ ΥΙΤΑ ΜΟΒΙΒ ΓΒ, 1 189 

ϑεοῦ βουλήματι ἢ τοῦ μισϑωσαμένου προαίρεσις αὐτὸν βασιλέως. τραπό- 385 

ενος οὖν χατὰ τὴν ἐρήμην δρᾷ χατὰ φυλὰς ἐστρατοπεδευχότας Ἑβραίους 

χαὶ τό τΞ πλῆθος χαὶ τὴν τάξιν ὡς πόλεως ἀλλ᾽ οὐ στρατοπέδου χατα- 

πλαγεὶς ἔνϑους γενόμενος ἀναφθέγγεται τάδε’ φησὶν ὁ ἄνθρωπος ὁ 3}9 

ὅ ἀληθινῶς ὁρῶν, ὅστις χαϑ᾽ ὕπνον ἐναργῆ φαντασίαν εἶδε ϑεοῦ τοῖς τῆς 

ψυχῆς ἀχοιμήτοις ὄμμασιν, ὡς χαλοί σοῦ οἱ οἶχοι, στρατιὰ “Ἑβραίων, 

αἱ σχηναί σὴῦυ ὡς νάπα! σχιάζουσαι, ὡς παράδεισος ἐπὶ ποταμοῦ. ὡς 

χέδρος παρ᾽ ὕδατα. ἐξελεύσεταί ποτε ἄνϑρωπος ἐξ ὑμῶν χαὶ ἐπιχρατήσει 390 

πολλῶν ἐθνῶν χαὶ ἐπιβαίνουσα ἢ τοῦδε βασιλεία χαϑ᾽ ἑχάστην ἡμέραν 

10 πρὸς ὕψος ἀρϑήσεται. ὃ λαὸς οὗτος ἥγεμόνι τῆς ἀπ᾿ Αἰγύπτου πάσης 

ὁδηῦ χέχρηται ϑεῷ χαϑ᾽ ἕν χέρας ἄγοντι τὴν πληϑύν. τοιγαρηῦν ἔδεται 29] 

Ρ. 137 Μ. 0 ἔϑνη πολλὰ ἐχϑρῶν χαὶ ὅσον ἐν αὐτοῖς πῖον ἄχρι μυελοῦ λήψεται χαὶ 

ταῖς ἐχηβολίαις ἀπολεῖ τοὺς δυσμενεῖς. ἀναπαύσεται χαταχλινεὶς ὡς 

λέων ἢ σχύμνος λέοντος, μάλα χαταφρονητιχῶς δεδιὼς οὐδένα, φόβον 

ιὸ τοῖς ἄλλοις ἐνειργασμένος" ἄθλιος ὃς ἂν αὐτὸν παραχινήσας ἐγείρῃ. οἱ 

μὲν εὐληγοῦντές σε εὐφημίας ἄξιοι, χατάρας δ᾽ οἱ χαταρώμενοι. “ 

(03.) Σφόδρα δ᾽ ἐπὶ τούτοις ἀγαναχτήσας ὃ βασιλεὺς , ἐπ᾽ ἀραῖς“ 90} 

εἶπεν ,ἐχϑρῶν μεταχληϑεὶς εὐχὰς ἤδη, τρεῖς τὰς ὑπὲρ ἐχείνων πεποίησαι" 

φεῦγε δὴ ϑᾶττον --- ὀξὺ πάϑος ἐστὶ θυμός ---- μή τι χαὶ νεώτερον 

0 ἐργάσασϑαι βιασϑῶ. πόσον πλῆϑος χρημάτων, ἀνοητότατε, χαὶ δωρεῶν, 993 

πόσην δ' εὐφημίαν χαὶ δόξαν ἀφήρησαι σεαυτὸν φρενοβλαβὴς ὦν’ 

ἐπανελεύσῃ φέρων ἀπὸ τῆς ξένης εἰς τὴν οἰχείαν ἀγαϑὸν μὲν οὐδέν, 

2 ἔρημον ΚΙ 2 5. ἀλλ᾽ οὐ] ἄλλου ΒΕΜΥΟ; ὡς πάνυ πολλοῦ τῃρ. Μ' 
ἦν ἃ χαταπλαγῆς ( 4( ἀναφϑέγγεται" τάδε φησὶν ΜᾺ (ν) ὃ ἀληϑινὸς ΥῸΝ 

Ἵ σκηναί] σκιαί ΒΕΜΑΡΖ ρῦ. ὡς} ὡσεὶ συσχιάζουσαι ΕῊΡ (ν) 

8 ὕδατος ΚΖ ἐπικρατήση α 10 πρὸς] εἰς ἃ πρὸς ὕψος οπ). 

ἀπ᾿ ον. ΒΕΜΕΚΧ 11 ὁδοῦ οἴη. Κὶ', 585, Κὶ 12 πολλῶν ἡ ἄχρι 
ΕΘΠΉΗΡ; μέχρι σοριθϑτγὶ λήψεται) λάψεται σομΐ. δίδῃσ. 13. χαταχλινεὶς 
ΟΒΕΜΕΡ: χαταχλινϑεὶς Εἰ, καταχλιϑεὶς ΑΥ̓ΘΉΗΚᾺ 12. μοβὲ ἄϑλιος Δά. δ᾽ ΕΟΘῊΡ (ν) 

ἐγείροι ἃ 10 εὐφημίας] εὐλογίας ΚΖ δὲ 11 δὲ (: 
ὶς 

18 τρεῖς ζἅ, τρὶς ΒΕΜΚ (ρτγοῦ. Μαηρ.) 19. ἐστὶν ὁ ϑυμός Εἰ, ϑυμός ἐστι ἱγαπ5}0. Ζ 

μή τι καὶ ΕΠΗΡ : μὴ καί τι ΟΜ ΑΛ ΟΚΙΖ, μηκέτι ΕἸΚΗ, μὴ χαί τι ὁογγ, ἐχ μηχέτι Β 

20 ροβὲ ἐργάσασλαι αὐ. τι ΒατγΌ. βιάσασϑαι ἐργάσωμαι Α; βιασϑεὶς ἐργάσωμαι 

οοηΐ, δίδηρ. ἀνοητότατε ληΐθ χρημάτων ἰγδηβρ. Εν ρμοκὶ δωρεῶν τὰπ8ρ. 

ΟΥ̓ Βανῦ. 21 πόσην] πάσην ἃ δὲ ΟΥ̓, δ᾽ οι. Βατῦ. σαυτὸν ΕΘΗ͂Ρ 
Βατγὺ. 22 ἐπανελεύσει Καὶ εἰς] ἐπὶ ΗΡ (ν) οἰχείαν] οἰχίαν ΟΥ̓ ΘΗΖ (Τὰ τη.) 

11--ταϑῦό,.5 Οαἴθπα Βαγθογ, ΕΥ̓ δὺ [0]. 147: τοῦ Φίλωνος : ἀγαναχτήσας βασιλεὺς Βαλὰκ 
ἐπ᾽ ἀραῖς εἶπεν --- φυλάξεται τὸν ἀντίπαλον. 
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ὀνείδη, δὲ χαὶ πολλὴν ὡς ἔοιχεν αἰσχύνην, οὕτως σοι τῶν χατὰ τὴν ἐπι- 
304 στήμην, ἐφ᾽ οἷς πρότερον ἐσεμνύνου, γελασϑέντων.“ ὁ ὃὲ, τὰ μὲν πρό- 

τερα“" εἶπε, πάντ᾽ ἐστὶ λόγια χαὶ χρησμοί, τὰ δὲ μέλλοντα λέγεσϑαι γνώμης 

τῆς ἐμῆς εἰχασίαι.“ χαὶ τῆς δεξιᾶς λαβόμενος μόνος μόνῳ συνεβούλευε, 

δι᾿ ὦν, ὡς ἄν οἷόν τε ᾧ. φυλάξεται τὸν ἀντίπαλον στρατόν, ἀσέβημα 

χατηγορῶν αὑτοῦ μέγιστον" τί 1άρ, εἴποι τις ἄν, ἰδιάζεις χαὶ συμβου- 

λεύεις τὰ ἐναντία τοῖς χρησμοῖς ὑποτιθέμενος, εἰ μὴ ἄρα τῶν λογίων 

98 αἱ σαὶ βουλαὶ δυνατώτεραι: (Ὁ4.) φέρε δ᾽ οὖν χαὶ τὰς χαλὰς αὐτοῦ 

παραινέσεις ἐξετάσωμεν, ὡς τετεχνιτευμέναι πρὸς ὁμολογουμένην ἧτταν 

τῶν ἀεὶ νιχᾶν δυναμένων. εἰδὼς γὰρ ᾿Εβραίοις μίαν ὁδὸν ἁλώσεως τὸ 

παρανομίαν, διὰ λαγνείας χαὶ ἀχηλασίας, μεγάλου χαχοῦ, πρὸς μεῖζον 

990 χαχόν, ἀσέβειαν, ἄγειν αὐτοὺς ἐσπούδασεν ἡδονὴν δέλεαρ προϑείς. εἰσὶ“ 

τὰρ εἶπεν ,αΐ ἐγχώριοι γυναῖχες, ὦ βασιλεῦ, διαφέρουσαι τὴν ὄψιν ἕτέ- 
νι» ᾽ ᾿ - , “Ὁ Ἁ ᾿Ὶ , - - 

ρων" ἀνὴρ δ᾽ οὐδενὶ μᾶλλον εὐάλωτος ἢ τυναιχὴὸς εὐμορφία. ταῖς οὖν 

περιχαλλεστάταις ἐὰν ἐπιτρέψῃς μισθϑαρνεῖν χαὶ δημοσιεύειν, ἀγχιστρεύ- 1 

207 σονται τὴν νεότητα τῶν ἀντιπάλων. ὑφηγητέον δὲ αὐταῖς, ἡ εὐϑὺς 

ἐμπαρέχεσϑαι τοῖς ἐθέλουσι τὴν ὥραν" ὁ γὰρ ἀχχισμὸς ὑποχνίζων τὰς 
᾿Ὰ ᾿ ΄ -» ᾿ " » , . “»ν 
δρμὰς ἐπεγείρει μᾶλλον χαὶ τοὺς ἔρωτας ἀναφλέγει" τραχηλιζόμενοι δὲ 

Ὁ9Ἀ. ταῖς ἐπιθυμίαις πάνθ᾽ ὑπομενοῦσι δρᾶν τε χαὶ πάσχειν. πρὸς δὲ τὸν 

οὕτω διαχείμενον ἐραστὴν λεγέτω [ φρυαττομένη τις τῶν ἐπὶ τὴν ϑήραν ρμ. 138 Ν. 
᾿ ’ , ᾿ ΕΝ -- ᾿] “" ᾿ 

ἀλειφομένων" .,,.Θὦὺ ϑέμις ὁμιλίας σοι τῆς ἐμῆς ἀπολαῦσαι, πρὶν ἄν 91 

1 ὀνείδη, δὲ χαὶ αἰσχύνην ὡς ἔοιχεν ἰγὰπδρ. Α, ὡς ἔοιχε δὲ αἰσχύνην καὶ ὀνείδη ἰγαπβρ. ΥῸ 

πολλὴν ΕΟῊΡ Βαγ.: οαι οθίθτί οὕτω ΛΌΜΕΟ Βαιῦ. 2 χαταγελασϑέντων νῸ 
3. εἶπε πάντα Ε, πάντα εἶπεν ἴγαηπρ. ΠΡ (ν) 5. φυλάξεται ΥΌΚΞΕΗΡ Βατῦ.: 

φυλάξηται ΟΥ̓ΤΌ, φυλάξαιτο ΕΜΑΚΙΖ Οἷἵαημ.); φυλάξασϑαι ΤΌγη. στρατόν} 

στρατηγὸν Ὁ ἢ, 6 ἀσέβημα... μέγιστον ΕΘΠῊΗΡ: ἀσέβειαν... μεγίστην οϑιοτὶ 

Ὁ αὑτοῦ ΥἪὋ:; αὐτοῦ σοίοτὶ ἰδιάζης Ὁ ὑ, 1 συμβουλεύης ΝΟ, συμβου- 
λεύειν Ρι, συμβασιλεύεις ᾿ὶ ἴ τἀναντία ΑΥῸ 8 φέρε δ᾽ οὖν ΕΟῊΗΡ: φέρε 
οὖν ΟΥ̓, φέρ᾽ οὖν ΒΕΜΑΚΖ 9. τετεχνητευμέναι ΑἙΉΡ, τεχνιτευμέναι ΚΖ 
10 ἑβραῖος ὶ 12 ἐσπούδαζεν ΒΕΜΑΚΖ (Λδηρ.) προσϑείς ΟΝ, προτι- 

ϑείς Α (Λἴδηρ) 13) αἱ οη). αὶ ἐγχώριαι ΜΚ2 15 ἐπιστρέψης 
(90 σ᾽ 6γ88.) (ὐ, ἐπιτρέψεις ἃ δημοσιεύειν {τὸ χάλλος) ὑὁοπὶ. Μδην. 

10 ἀφηγητέον ΠΡ δ᾽ ΟΥῸ 11 τὴν ὥραν οηι. Ε ἀχχισμὸς ΟῈ: 
ἀστισμὸς ΟΥΌ, ἀστεϊσμὸς σοίοτίὶ 1ῖ8 ἐπεγερεὶῖ ΟΗΡ3 (ν) ἀναφλέξε! 

ΕΠΠΡ (ν), ἀναφλέγει οἴη. π΄ ἤπο ρασίηδο Καὶ 19 ὑπομένουσι Ο 20 φρυαττω- 

μένη ὦ, φραττομένη Ρ τὴν ΘῊΡ: οἱ εοἰθγὶ 91 ὁμιλίας ΕΘΗΡ: τῆς 
ὁμιλίας εοτοτὶ σοι τῆς ὑμιλίας ἔγάμϑρ. ΒΜΚΖ ἂν οἱ. Εὶ 

2 βῃᾳ. εὖ, Ἰοξερὴ 4πι. μὰ. ΤΥ 8 120 8αᾳ. 
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ἐχδιαιτηϑῇς μὲν τὰ πάτρια, μεταβαλὼν δὲ τιμήσῃς ἅπερ ἐζώ. πίστις 

δέ μοι τῆς βεβαίου μεταβολῆς γένοιτ᾽ ἄν ἀρίδηλος, ἦν ἐθελήσῃς μετα- 

σχεῖν τῶν αὐτῶν σπονδῶν τε καὶ θυσιῶν. ἃς ἀγάλμασι χαὶ ξοάνοις καὶ 

τοῖς λοιποῖς ἀφιδρύμασιν ἐπιτελοῦμεν. “ὁ δ᾽ ἅτε σαγηνευϑεὶς πάταὶς 399 

8 πολυειδέσι, χάλλει χαὶ στωμυλίας χειραγωγίαις, οὐδὲν ἀντειπών, ἐξηγχων!σ- 

μένος τὸν λογισμόν, ἄϑλιος ὑπηρετήσει τοῖς προσταττομένοις, ἀναγραφεὶς 

τοῦ παάϑους δοηῦλης. 

(δῦ.) Ὁ μὲν δὴ τοιαῦτα συνεβούλευεν. ὃ δ᾽ οὐχ ἀπὸ σχοποῦ 300 
νομίσας εἶναι τὰ λεχϑέντα, τὸν χατὰ μοιχῶν νόμην παραχαλυψάμενος 

10 χαὶ τοὺς ἐπὶ φϑορᾷ χαὶ πορνεία χειμένου: ἀνελών, ὡς εἰ μηδὲ τὴν 

ἀρχὴν ἐγράφησαν, ἀνέδην ἐπιτρέπει ταῖς γυναιξὶ τὰς δμιλίας πρὸς οὗς 

ἂν ἐϑέλωσι ποιεῖσϑαι. δοϑείσης ὃὲ ἀδείας, τὴν πληϑὺν τῶν μειραχίων 30] 

ἐπήγοντο πολὺ πρότερον τὴν διάνοιαν αὐτῶν ἀπατῶσαι -χαὶ τρέπουσαι 

ταῖς γοητείαις πρὸς ἀσέβειαν, ἕως υἱὸς τοῦ ἀρχιερέως Φινεὲς ἐπὶ τοῖς 

16 γινομένοις σφόδρα χαλεπήνας --- δεινότατον γὰρ αὐτῷ χατεφαίνετη, εἰ 

ὑφ᾽ ἕνα χαιρὸν ἄμφω τά τε σώματα χαὶ τὰς ψυχὰς ἐπιδεδώχασι, τὰ 

μὲν ἡδοναῖς, τὰς δὲ τῷ παρανομεῖν χαὶ ἀνοσιουργεῖν ---- ἐνεανιεύσατη 

γξεανείαν ἀνδρὶ χαλῷ χαὶ ἀγαϑῷ πρηοσήχουσαν. ἰδὼν γάρ τινα τῶν ἀπὸ 305 

τοῦ γένους ϑύοντα χαὶ εἰσιόντα πρὸς πόρνην, μήτε χεχυφότα εἰς τοὺ- 

30 ὅαφος μήτε λανθάνειν τοὺς πολλοὺς πειρώμενον μήϑ᾽ οἵα φιλεῖ χλέπτοντα 

1 ἐχδιαιτηϑῆς σοττ. οΧ -- εἰς Ν, ΕΉΒΕΡ Εν 6, ἐχδιαιτηϑεὶς ΑΕ μὲν οὐῃ. Ὁ 

τιμήσεις ΟΕῊ 2 βεβαίας Κὰ, ἀβεβαίου Ρ ἣν ἐθελήσεις Βα ἢ σπο- 
δῶν Ὁ ἃς} ὡς Ε, ὡς δοτγ. ἴῃ ὧν Β.ι ὧν ΜΑ 4 ἐφιδρύμασιν 2 
δὸ Κὰ ὃ χάλλει οἴη. ΒΗ͂ΜΑ χαὶ οἵη. ΕΟΘΉΗΡΚΙΖ στωμυλίαις ἡ, 
στωμυλία ΟΥ̓ΟΚΖ χειραγωγίαι:1 χορηγίαις ΟΕΉΡΖ. χαὶ πιϑανότητι Χ Ὃ, 

πιϑανότητι 
χορηγίαις Καὶ ἐξηγχωνισμένος ΛΕΘΗΡ: ἐξηγχωνισμένος δὲ σοἰθτὶ Ὁ τοῖς 

πραττομένοις ΑΥ̓ΟΟ 8 δὴ ΥΟΕΘΉΡε: οὖν εείθτεὶ συνεβούλευσεν ΟὙΟΚΞ (ν) 
ὅδ᾽ Κα, ὁ δὲ Εὶ 9 τῶν μοιχῶν Ε 10 φϑορᾷ] φωρᾶ Υ}Ό, φϑορὰ δοττγ. γ3 

αι 
μι3ὲ] μὴ ΒΝΚΖ 11 ἀνέδην ΑΔ. ἀναίδην ΟΡΚΖ ἐπιτρέπειν Καὶ 

12 ϑέλωσι Εὶ καὶ δοϑείσης 0 δ᾽ Δ, δὲ ον. ΟΝῸ 13. αὐτῶν 
τὴν διάνοιαν ἴγᾶηθρ. ΟΥ Ὸ 14 ὁ υἱὸς Κὰ τοῦ ὁπ. α 18 γενο- 

μένοις Μ21 Βδτ. αὐτὸ Βατγδ, εἰ] εἰς Ζ 10 ἄμφω οα. ΒΕΜΑΚΙΖ 

τε τὰ ἔγᾶηβρ. ΕΡ Βαγὺ, αἷς. τὰ] τὰς ΕῸΗΡ θαυ. 11 τὰς] τὰ ΠΗΡΕΚ Βατγῦ. 

18 νεανίαν 0, νεανεί οἱ ἴαο. 7 |π{{. (οι. ἀνδρὶ) (ἱ χἀγαθῷῶ ΑΘ 19. ϑύοντα 
χαὶ οἵα. (ΔΤΗΡ Βατὺ. εἰς) πρὸς ΑΥ̓Ὸ 20 μήτε ΕΟῊΡ Βατῦ.: ὥστε σοίοτὶ 

πει 
ϑηρώμενον Κὶ, ϑηρώμενον (ϑη οχ πεῖ σοττ.) ἅ μήϑ᾽ μήτε Εὶ 

8. 544. Νυιῃ. ὁδρ. 20 14--1902.10 Οδίοπα Βαγρογ, Δ΄ ὅδ᾽ [0]. 148ν: υἱὸς τοῦ 

ἀρχιερέως Φινεὲς --- στρατιὰν ἐχηλίδου. 
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. ν» μῚ ᾿᾽ ᾿ 3 ᾿᾽ ’ , Ἀ ᾿ εἰ ’ μ ᾽ 

τὴν εἴσοδον, ἀλλὰ μετ᾽ ἀναισχύντου ϑροάσους τὴν ἀχησμίαν ἐπιδειχνύ- 

ἅενὴν χαὶ φρυαττόμενον ὡς ἐπὶ σεμνᾷ πράγματι τῷ χαταγελάστῳ, πανυ 

πιχρανϑεὶς χαὶ πληρωϑεὶς ὀργῆς διχαίας ἐπεισὸραμὼν ἔτι χατ᾽ εὐνὴν 

χειμένους ἀμφοτέρους τόν τ᾽ ἐραστὴν χαὶ τὴν ἑταίραν ἀναιρεῖ προσανατε- 

303 μὼν χαὶ τὰ γεννητιχά, διότι σποραῖς ὑπηρέτησαν ἐχϑέσμοις. τοῦτο 

ϑεασάμενοί τινες τὸ παραδειγμα τῶν τὴν ἐγχράτειαν χαὶ ϑεοσέβειαν ἐζη.- 

ῶ- 

λωχότων προστάξαντος Μωυσέως ἐμιμήσαντο χαὶ πάντας τοὺς τελε- 

σϑέντας τοῖς χειροποιήτοις συγγενεῖς χαὶ φίλους ἡβηδὸν ἀνελόντες τὸ μὲν 

μίασμα τοῦ ἔθνους ἐχχαϑαίρουσι διὰ τῆς τῶν προηδιχηχότων ἀπαραιτήτου 

τιμωρίας, τοὺς δ᾽ ἄλλους παρασχόντας ἀπολογίαν ἐναργεστάτην ὑπὲρ 10 

τῆς αὑτῶν εὐσεβείας περιεποιήσαντο, μηδένα τῶν ἀφ᾽ αἵματος χατα- 

χρίτων οἰχτισάμενοι μηδ᾽ ἐλέῳ ταἀδιχήματα αὐτῶν παρελθόντες, ἀλλὰ 

χαϑαροὺς νομίσαντες τοὺς αὐτόχειρας" ὅϑεν οὐδενὶ παρεχώρησαν τὴν 

304 ἐπέξηοδην φέρουσαν τοῖς δρῶσιν ἀψευδέστατον ἔπαινον. τετραχισχιλίους 

ὃξ φασι πρὸς τοῖς δισμυρίοις [ ἀναιρεθῆναι μιᾷ ἡμέρα, συναναιρεϑέντος ν. 125 Μ. 

εὐθὺς τοῦ χοινοῦ αἱάσματος, ὃ πᾶσαν τὴν στρατιὰν ἐχηλίδου. τῶν δὲ 1 

χαϑαρσίων ἐπιτελεσθέντων, ὡς ἀριστεῖ τέρας ἐπάξιον τῷ υἱῷ τοῦ ἀρχιε- 

ρέως, ὃς πρῶτος ἐπὶ τὴν ἄμυναν ὥρμησεν, ἐζήτει παρασχεῖν Μωυσῆς" 
φϑάνει δὲ χρησμοῖς δωρησάμενος ὁ ϑεὸς Φινεεῖ τὸ μέγιστον ἀγαϑόν, 

εἰρήνην, ὃ μηδεὶς ἱχανὸς ἀνθρώπων παρασχεῖν, πρὸς δὲ τῇ εἰρήνη χαὶ 30 

παγχρατησίαν ἱερωσύνης, αὐτῷ χαὶ γένει χλῆρον ἀναφαίρετον. 

Ι μετὰ "ὶ 2 φραττόμενον ἩΡ ὡς οὐ, χαταγριάστω (5) Ζ 

πάνυ -- δικαίας (8) οὐ. Ὁ πάνυ ἘΓΠῊΡ Βαγῦ.: πάλιν Ο (ὙἹ ἂἱ νἱά.), πολλὰ Υ5, 

οἷ. σοίογὶ ὦ ἐπεισδραμὼν ΕΠ Βατγθ.: ἐπιδραμὼν εοἰοτὶ ἔτι) ἐπὶ αὶ 

4 τε ΘΕ ἑτέραν Βατῦ, 4. ἢ προσαποτεμὼν (ὦ ἢ ὑπηρέτισαν ἃ ; 

ὑπηρέτησεν οὐπίοῖο ἀϑέσμοις ἅ ὺ τὴν ΕΘῊΡ Βαγθ.: οἵω, σθίθτὶ ἴ μωυσέος 

ΜΛΑΕΈΘΗΡ 8 ἀχειροποιήτοις βάτο, 9. διηδιχηχύτων ΜΝ 10 δὲ ΔΕ 
παρασχόντες [θατ)ν. 11 αὑτῶν ΑΥ̓ΘΟδ: αὐτῶν οοίοτὶ ἐποιήσαντο ΗἹΡ 
τῶν] τὸν (ὦ 13 οἰχτησάμενοι ΒδτΡ. μηδ᾽ ἙΉΠΡ: μήτ᾽ οοίονί (Ὁ) 
τἀδιχήματ᾽ ΟΘἨΚ, τἀδίχημα τῶν ΗἩ!Ρ, τἀδίχημα 7, τῶν ἀδιχήματ᾽ ( ἀλλὰ οοὐά: 

ἀλλὰ καὶ ν 19. μοβὲ χαϑαροὺς ἀἀι, μᾶλλον Υ30 οὐδενὶ] οὐδὲ Υ ΟΕ 
14. ἐπέξοδον ΟΟΉΡΕΚ: ἐπ᾽ ἔξοδον οοίοτὶ ἀψευδέστατον] χαίτοι ἀψευδέστατα ὁ Ὃ 
ἔπαινον ΕΠΉΗΡΚΑ : οὁπι. σοίογὶ 15 δέ ΒΕΜΑ Κα: οἵα. οδίθγὶ δυσμυρίοις ΛΈΗ! 
ἀναιρεϑεῖναι ἃ 1 ροβϑὶ εὐθὺς α4, χαὶ Κα τὴν οἷα, ἩΡ δὲ οἴῃ, 

Βάτ, 11 υἱεῖ ΠΡ Βαῦν. 18 μωσῆς Βατυ. 19. δωρησάμενος 
Ροϑὲ ἀγαϑὸν ἵτᾶπβρ. ν᾽Ὸ Φινεεῖ οἴῃ. Α, ρμοϑὲ ἀγαθὸν ἔγαηδρ. Κ 

20 ἱχανὼς (510) Βατθ. ἀνθρώπων ἱκανὸς ἴγᾶπϑρ, Ἀ 21 χλῆρον ΘῊΡ 
Βαυῦ.: χληρονομίαν εεἰοτί (Υ) 

10--ῶ1] Οπίθυϑ Βαγθογ, ΤΥ δὺ [ὁ]. 149. Φίλωνος: τῶν καϑαργίων -- χλῆρον ἀναφαίρετον, 
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» ᾿ (96.) Ἐπεὶ δὲ τῶν ἐμφυλίων οὐδὲν ἔτ᾽ ἦν ὑπόλοιπον χαχῶν, ἀλλὰ 805 

χαὶ ὅσοι πρὸς αὐτομολίαν ἢ προδοσίαν ὑπωπτεύοντο πάντες ἀπωλώλεσαν, 

ἔδοξεν εἶναι χαιρὸς ἐπιτηδειότατος τῆς ἐπὶ τὸν Βαλάχην στρατείας, ἀνδρα 

μυρία χαὶ βεβηυλευμένον ἐργάσασθαι χαχὰ χαὶ δεδραχότα, βεβουλευμένον 
ζι μὲν διὰ τοῦ μάντεως, ἣν ἤλπισεν ἀραῖς τισι δυνήσεσϑαι χαϑελεῖν τὴν 

δύναμιν τῶν Ἑβραίων, δεδραχότα δὲ διὰ τῆς τῶν τυναιχῶν ἀσελγείας 

καὶ ἀχολασίας, αἱ τὰ μὲν σώματα λαγνείαις τὰς δὲ ψυχὰς ἀσεβεία τῶν 

χρωμένων διέρϑειραν. παντὶ μὲν οὖν τῷ στρατῷ πολεμεῖν οὐχ ἐδοχί- 300 

μαῖεν, εἰδὼς τὰ ὑπέρογχα πλήϑη πταίγντα περὶ αὑτοῖς χαὶ ἅμα λυσιτελὲς 

10 ἡγούμενος ἐφεδρείας εἶναι συμμάχων τοῖς προχαμοῦσι βοηϑούς, ἀριστίνδην 

δὲ τοὺς ἡβῶντας ἐπιλέξας, χιλίους ἐχ φυλῆς ἑχάστης, δώδεχα χιλιάδας --- 

τοσαῦται γὰρ ἦσαν αἱ φυλαί --- χαὶ στρατηγὸν ἑλόμενος τοῦ πολέμου 

Φινεὲς πεῖραν ἤδη δεδωχότα στρατηγιχῆς εὐτολμίας ἐπὶ χαλοῖς ἱερείοις 

ἐξέπεμπε τοὺς ὁπλίτας χαὶ θαρσύνων τοιάδε διεξήει" ,οὐχ ὑπὲρ χρά- 301 
᾿ [2 τους ἀρχῆς ὁ παρὼν ἀγών ἐστιν οὐδ᾽ ὑπὲρ τοῦ χτήσασϑαι τὰ ἑτέρων, 

περὶ ὧν ἢ μόνων ἢ μάλιστα οἵ πόλεμοι, ἀλλ᾽ ὑπὲρ εὐσεβείας χαὶ ὅὁσιό- 

τῆτος, ὧν τοὺς ἡμετέρους συγγενεῖς χαὶ φίλους ἠλλοτρίωσαν οἱ ἐχϑροῖ 

παραίτιοι γενόμενοι τοῖς ὑπαχϑεῖσι χαλεπῆς ἀπωλείας. ἔστιν οὖν ἄτοπον 803 

οἰχείων μὲν αὐτόχειρας γεγενῆσϑαι παρανομησάντων, ἐχϑρῶν δὲ χαλε- 

0 πώτερα ἠδιχηχύότων ἀποσχέσθαι, χαὶ τοὺς μὲν μαϑόντας ἀδιχεῖν ἀνῃ- 

ρηκέναι, τοὺς δὲ βιασαμένους χαὶ διδάξαντας ἀτιμωρήτους χαταλιπεῖν, οὖς 

1 ἦν ἔτ᾽ ἰγαηβρ, Ρ χαχόν ΥΖ 2 ὅσα ΕΗΠΡ πάντες ἀπωλώ- 

λεσαν ἃ, π. ἀπολώλεσαν ΕἾ", π, ἀπωλόλεσαν ΗἸΡ; πάντας ἀπώλεσαν οοἰοτὶ 

8. ἐπιτηδειότητος Ν ἐπὶ) εἰς Ο βάλακον ΒΗ͂ΜΑ στρατιᾶς ΕῊ!Ρ 

4 μυρία οῃ, νῸ Ροϑὲ μυρία δα. μὲν βεβουλευμένον --- δεδραχότα 

οἵ, ΒΕΜΑΥΟ βεβουλευμένα Α ὅ μὲν οὔ). δυνήσεσθαι ΕΠΗΡ:, 

οἵη. (ρίθγὶ Ἴ ἀσεβείαις ἩΡ - 8, 9. ἐδοκίμασεν Ρ 9. ὑπέρογχα 
50 ρ51: ὑπερόρια οοὐή, πταίοντα) πτέγντα (ἱ, πλείω ὄντα ΒΕΜΑΧΝΟ Ὡρ. Καὶ 

περὶ αὐτοῖς ΟΚΖ (αὑτοῖς ν): παρ᾽ ἑαυτοῖς ΕΗΡ, παρ᾽ αὐτοὺς ΒΕΜΑΥΟ πὰρ. Καὶ 

10 ἐφεδρίας ΝΟ, ἐφεδρείαν ΠΡ συμμάχους ΒΕΜΑΚΖ προχαμοῦσι ΕΠΗΡ: 
προχάμνουσι σοίογὶ (αη 5.) Τ[11 χιλίου:] χιλίας ἡ δώδεκα -- φυλαί (12) οαι. ΒΕΜΑ 

' 
18 ἐπὶ χαλοῖς ἱερείοις οἴη. ΘῊΡ ι4 ΕΝ ἃ Κ, ἐξέπεμψε ΟΖ 15 παρὸν Ζ 

τοῦ χτήσασϑαι τὰ ἔτ ὁοηϊ. ἰπ ἰᾶς, (ἱ 1ῦ μόνον ΜΑΥῸ (Ὁ) Ροβὶ μάλιστα 

ἐμ] 4, εἰσὶν ἡ (ν) πολέμιοι ΟΒΕΜΝΟ 18 τοῖς οπ!. ἡ χαλεπῆς 
οἵη, ἰὼ ἰδο. (ὦ 19 γενέσθαι ΚΖ παρανομισάντων ἢ 20 παϑόντας Ε 
20. 21 ἀνηρηκέναι ΕΠῊΗΡ : ἀνελεῖν οοίοτγὶ (δ δησ,) 21 τοὺς δὲ βιασαμένους ΕΟΘΗ͂ΡΚΖ: 

βιασαμένους, τοὺς δὲ οοίοτὶ (Υ) καὶ διδάξαντας ΕΘΗΡ:; χαὶ οῃ. ςοἰοτὶ 

1 344. Νυα, 81,1--12 
ΡΠ, ορογᾷ νοὶ, ΓΥ̓ 18 
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ἅπαντων αἰτίους εἶναι συμβέβηχεν, ὧν ἢ δεδράχασιν ἢ πεπόνθασιν ἐχεῖ- 

809 νοι,“ (01.) νευρωϑέντες οὖν ταῖς παραινέσεσιν ἐχεῖνοι χαὶ ὅσον ἐν 

ταῖς ψυχαῖς προῦπῆροχε γενναιότητος ζωπυρήσαντες ὡς ἐφ᾽ ὁμολογουμένῃ 

νίχῃ πρὸς τὸν ἀγῶνα ἵεντο φρονήμασιν ἀηττήτοις" χαὶ συμπλαχέντες 

τοσαύτῃ περιουσίᾳ ῥώμης χαὶ τόλμης ἐχρήσαντο, ὡς ἱερεῦσαι μὲν τοὺς 5 

ἀντιπάλους, αὐτοὶ δὲ πάντες σῷοι ἐπανελϑεῖν, οὐδενὸς ἀποθανόντος ἀλλ᾽ 

310 οὐδὲ τρωϑέντος. [ὑπέλαβεν ἄν τις τῶν ἀγνοούντων τὸ συμβεβηχὸς ἰδὼν μ. 190. 

αὐτοὺς ἐπανιόντας οὐχ ἀπὸ πολέμου χαὶ παρατάξεως ἀφιχνεῖσϑαι μᾶλλον 

ἢ τῶν ἐν ταῖς ὁπλοσχοπίαις ἐπιδείξεων, ἃς ἔϑος ἐν εἰρήνῃ ποιεῖσθαι, 

τυμνάσματα δ᾽ εἰσὶ χαὶ μελέται συγχροτουμένων τὰ χατ᾽ ἐχϑρῶν ἐν 

311 φίλοις. τὰς μὲν οὖν πόλεις ἢ χατασχάπτοντες ἢ ἐμπιπράντες ἠφάνισαν, 
ὡς μηδ᾽ εἰ τὴν ἀρχὴν ὠχίσϑησαν εἰπεῖν ἔχειν" αἰχμαλώτων δὲ σωμάτων 

ἀπερίληπτον ἀριϑμὸν ἀπαγαγόντες ἄνδρας μὲν χαὶ γυναῖχας χτείνειν 

ἐδιχαίωσαν, τοὺς μὲν ὅτι βουλευμάτων χαὶ χειρῶν ἦρξαν ἀδίχων, τὰς 

δ᾽ ἐπεὶ χατεγοήτευσαν τὴν Ἑβραίων νεότητα, παραιτίας γενομένας 15 

αὐτοῖς ἀχολασίας χαὶ ἀσεβείας χαὶ τὰ τελευταῖα ϑανάτου" νέοις 

ὃξ χομιδῇ παισὶ χαὶ παρϑένοις συνέγνωσαν, ἀμνηστίαν τῆς ἡλιχίας 

312) ἐφελχομένης. λείας δὲ πολλῆς ἄγαν εὐπορήσαντες ἔχ τε τῶν 

βασιλείων χἀχ τῶν ἰδιωτιχῶν οἰχιῶν, ἔτι δὲ τῶν χατ᾽ ἀγροὺς 
ἐπαύλεων --- ἦν γὰρ ἐν τοῖς χωρίοις οὐχ ἐλάττων τῆς ἐν τοῖς ἄστεσιν ---, 20 

ἦχον εἰς τὸ στρατόπεδον ἐπηχϑισμένοι τὸν παρὰ τῶν ἐχϑρῶν παντα 

318 πλοῦτον. ἐπαινέσας δὲ Μωυσῆς τόν τε στρατηγὸν Φινεὲς χαὶ τοὺς 

ῦ ΕΟ 

2 ἐχεῖνοι ἘΘΠΉῊΡ: οἷ, οοίοτὶ ὃ προὐπάρχον ἃ ἐφομολογουμένη ΚΖ 
ἃ νἱχῃ] δίχη ἵεντο ΑΕΗ ΡΚΑ : ἵεντο οοἰοτὶ ὃ ὡς ῥεῦσαι ΒΕΜΑΥΟ 

ᾧ αὐτοὶ δὲ πάντες σῶοι ΒΙΕΥ ΕΘΉΗΡ:; αὐτοὺς δὲ πάντας σώους οδίογὶ (Υ) ἐπαν- 

τιϑεῖν (ἱ μηδενὸς Ζ 1 ἄν ΕΠΗΡ: οἵα, τοιοῦ τὸ συμβεβηχὼς 
8 ἀφιχνεῖσϑαι ΕΘΉΡ: αὐτοὺς ἀφιχνεῖσϑαι φοιογὶ 9. ὑπλοχοπίαις Ζ 9. 10 ποιεῖσθαι" 
γυμνάσματα δ᾽ εἰσὶ ΥΟΕΘΗΡ : ποιεῖσϑαι γυμνάσματα: διὸ ΟΒΕΜΚΖ, ποιεῖσϑαι γυμνάσ- 

ά 
ματα" δι᾽ ὧν α 10 συγχροτούντων εοηϊ, δῃρ. 11 ἐμπιπρῶντες ΚΕὶ 

12 μηδ᾽ εἰ Α: εἰ μηδὲ εοιοτὶ 1 δ᾽ σΕΘῊΉΡ:; δὲ οοἰοτὶ τὴν τῶν ἑβραίων Καὶ 
α 

ΡΟΝ ΤΩ, Κι, γεγενημένας (ΤΌ τγι.) 16 αὐτοῖς] αὐτῆς α τὰ οὐ. α 

11 ἀμνηστείαν (1 18 δὲ οι. ἀπορήσαντες ἅ 18,19 τῶν βασιλείων 

ΕΘΉΡΚΙΖ: τῆς βασιλείας οοῖοῦ! (ν) 19 χάἀχ ὙΘΕΘΠΡ ; καὶ οοἰογὶ (ν) ἰδιω- 

τῶν ΥΌ, γρ. ἰδιωτιχῶν τσ. Ὁ ἔτι δὲ ΕΘῊΡ: ἔτι δὲ χαὶ σσίοτγὶ ἀγροὺς) 

αὐλοὺς ἃ 90 ἐλάττων ΥΟΕΌῸΉΗΠΡ; ἔλαττον δεοίθγὶ τῆς] τοῖς αΡΙ, τῶν 

ΒΕΜΑΚΖ 91 ἤχων 92 μωσῆς ΚΖ 

22--ἰϑὸ,10 Οοά. Μαιγ. ΥἹ 4. [0]. 78: Φίλωνος: ἐπαινέσας δὲ Μωυσῆς τόν τε στρατηγὸν 
Φινεὲς χαὶ τοὺς παραταξαμένους προστάττει μὲν ἔξω τοῦ στρατοπέδου χαταμεῖναι πολλὰς 
ἐφεξῆς ἡμέρας, τῷ δὲ μεγάλῳ ἱερεῖ --- γεγενῆσθαι. 
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παραταξαμένους ἐπί τε τοῖς χατηορϑώμασι χαὶ ὅτι ταῖς ὠφελείαις οὐχ 

ἐπέδραμον τὴν λείαν μόνοι σφετερίσασθαι διανοηθέντες, ἀλλ᾽ εἰς μέσον 

προύϑεσαν, ἵνα χαὶ οἱ καταμείναντες ἐν ταῖς σχηναῖς μετάσχωσι, προσ- 

τάττει τοὺς μὲν ἔξω τοῦ στρατοπέδου χαταμένειν τινὰς ἡμέρας, τῷ 

ων δὲ μεγάλῳ ἱερεῖ χαϑᾶρα: τοῦ φόνου τοὺς ἀπὸ τῆς παρατάξεως ἤχοντας 

τῶν συμμάχων. χαὶ τὰρ εἰ νόμιμοι αἱ χατ᾽ ἐχϑρῶν σφαγαί, ἀλλ΄ ὅ 314 

ξΞ χτείνων ἄνθρωπον, εἰ χαὶ διχαίως χαὶ ἀμυνόμενος χαὶ βιασθείς, 

ὑπαίτιος εἶναι δηοχεῖ διὰ τὴν ἀνωτάτω χαὶ χοινὴν συγγένειαν" οὗ χάριν 

χαϑαρσίων ἐδέησε τοῖς χτείνασι πρὸς ἀπαλλαγὴν τοῦ νομισϑέντος ἄγους 

10 γεγενῆσθαι. (28.) μετ᾽ οὐ πολὺν μέντοι χρόνον χαὶ τὴν λείαν διένειας, 315 

τοῖς μὲν στρατευσαμένοις --- ὀλίγος δ᾽ ἀριϑμὸς ἦσαν παρὰ τοὺς ἧσυ- 

χάσαντας --- διδοὺς ἥμισυ μέρης, ϑάτερον δὲ τοῖς χαταμείνασιν ἐν τῷ 

στρατοπέδῳ" δίχαιον γὰρ ὑπέλαβεν εἶναι καὶ τηύτοις μεταδοῦναι τῆς 

ὠφελείας, εἰ χαὶ μὴ τοῖς σώμασι, ταῖς γοῦν Ψυχαῖς διαγωνισαμένοις" 

1 οἱ γὰρ ἔφεδροι τῶν ἀγωνιστῶν οὐχ ἐλαττούμενοι ταῖς προϑυμίαις χρόνῳ 

χαὶ τῷ φϑασϑῆναι μόνον ὑστερίζηουσι, λαβόντων ὃὲ τῶν μὲν ὀλίγων 310 

Ρ». 131 Μι͵, πλείω διὰ τὸ προχινδυνεῦσαι, τῶν δὲ πλειόνων ἐλάττω διὰ τὴν ἔνδον 

μονήν, ἔδοξεν ἀναγχαῖον εἶναι πάσης τῆς λείας τὰς ἀπαρχὰς χαϑιερῶσαι" 

τὸ μὲν οὖν πεντηχοστὸν οἱ ἐφεδρεύσαντες, πενταχοσιοστὴν δὲ μοῖραν οἵ 

20 προπηλεμήσαντες εἰσήνεγχαν᾽ τῶν δ᾽ ἀπαρχῶν τὰς μὲν παρὰ τῶν 

στρατευσαμένων τῷ μεγάλῳ ἱερεῖ προστάττει δοϑῆναι, τὰς δὲ παρὰ τῶν. 

1 χατορϑώμασιν 00 χαὶ οτὰ, ΥὉ ὠφελίαις (ὁ ὦ μόνην Ὁ 

σφετερίσασθαι ΒΕΜΑΚ 7: διασφετερίσασϑαι ἐοἰογὶ (Υ) ὃ χάτω μείναντες ΒΕῈΜ 

3. 4 προστάττει οαΝ. ΒΜ, μοὶ ἡμέρας (4) ἰγᾶπβρ. ΚΖ 4 τοὺς] τῶ Ζ 

χαταμεῖναι [,ΔῸΓ, ὃ χαϑᾶραι ΘῊΡ ἴνδυγι: χαϑαίρειν ΒΕΜΑΥΚ,, καϑαίρει ΟΟΖ 

φώνου (ἡ ῦ εἴ αἱ ΜΝ αἱ οη. (ἢ 5. χοινῇ ΥἿΝ συγγένειαν 

οιῃ. Καὶ', συγγένειαν χαὶ χοινήν ἰγδηβρ, 10. πολὺ (οπι, χρόνον) ΕΘΗΡ 

12. μέρος ΛΕΘΠΉΠΡ: μέρους εοίοτί 12--14 ἐν --- σώμασι ΕΘΗ ΡΙΚ 4 : οἵα. σοίθτὶ 

13. ὑπέλαβεν εἶναι ΕΠ: ὑπέλαβε τοῦτο Κῶ 14 τῶν σωμάτων Καὶ δια- 

οἱ 
πενλνμίνεν Κ 16 τῷ οἴη. ἃ ὑστερίσουσι ΤΌΓΩη. 11 ἔλαττον ΟΥ̓ 

[8 μονήν] καταμονήν Α (ν) ἔδοξαν Μ ἀναγκαῖον εἶναι οἴῃ. 

19. ἐφεδρεύοντες Μ πενταχοσιοστὴν (ϑἷο. οὐβι,}} πεντηχοστὴν Α΄’ πενταχοσια- 

στὴν ν 20 δὲ ΟΕ 

4 εηᾳ. Νυῃ, 91.19 -ὶ 34 ὁ 8644. οἵ. γοοορ, ας, (πιο. ὦ Νη, 91.19 

(Μικπθ ἐ. 81,1 ΟἹ, 582): οοἴθγιι πιὰ ἀητ6 σΟπΙ πο πΘ 56 ΡΥ Ο ρδίϊοπ θα ργαθοθοϊι 

Ρυτοδίῖο; πϑῖι οἰκί πππία οαρά5. ἰποτῖῖ, οἴπβὶο ἴάπγοῖ θὲ ἰγαΐογηὶ βδηρ πἶθ, οἱ Π᾽ 60 

ἀἰβρι τσοὶ Βοιἶπὶβ ἰπἰογπθοῖο, θὰπὶ θηΐῃ δά υἱΐδῃ, ποῦ δὰ πιοτίθαι ὁοηα αὶ ((δίεη. 

08. 1 ρ. 1380 ᾿Αδήλου). 10 5η4ᾳ. Ναπι. 31,930 844, 

18" 
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χαταμεινάντων ἐν τῷ στρατοπέδῳ τοῖς νεωχύροις, οἷς ὄνομα Λευῖται. 

817 χιλίαρχοι δὲ χαὶ ξχατόνταρχοι χαὶ ὃ ἄλλος ὅμιλος λοχαγῶν χαὶ ταξι- 

ἀρχῶν ὑπέρ τε τῆς αὑτῶν σωτηρίας χαὶ τῶν συστρατευσαμένων χαὶ 

τῆς παντὸς λόγου χρείττονος νίχης ἐθελονταὶ χομίζουσιν ἐξαιρέτους 

ῶν ἀπαρχάς, χόσμον τε χρυσοῦν ὅσον ἔχαστος ἐχ τῆς λείας ἀνεῦρε χαὶ 

σχεύη πολυτελέστατα, ὧν πάλιν ὕλη χρυσὸς ἦν’ ἃ Μωυσῆς λαβὼν χαὶ 

τὴν εὐσέβειαν τῶν φερόντων ἀγάμενος ἀνατίϑησιν ἐν τῇ χαϑιερωμένῃ 

818 σχηνῇ τῆς εὐχαριστίας τῶν ἀνδρῶν ὑπόμνημα. παγχάλη δὲ ἢ διανομὴ 

τῶν ἀπαρχῶν. τὰς μὲν τῶν μὴ πεπολεμηχότων, ἡμίσειαν ἀρετῆς τὴν 

χωρὶς ἔργου προϑυμίαν αὐτὸ μόνον ἐπιδειξαμένων, τοῖς νεωχύροις 10 

ἀπένειμε, τὰς δὲ τῶν ἀγωνισαμένων, οἵ σώμασι χαὶ ψυχαῖς ἐχινδύνευσαν 

δλόχληρον ἀνδραγαϑίαν παρασχόμενοι, τῷ πρηεστηχότι τῶν νεωχόρων 

ἱερεῖ τῷ μεγάλῳ, τὰς δὲ τῶν ταξιαρχῶν ἅτε ἡγεμονιχὰς τῷ συμπάντων 
΄ ᾿ - 

ἡγεμόνι ϑεῷ. 

819 (09.) Πάντες οὗτοι διεπολεμ ἡϑησαν οἱ πόλεμοι, μήπω διαβεβηχότων - φι 

᾿Ιορδάνην τὸν ἐγχώριον ποταμόν, πρὸς τοὺς τῆς ἀντιπέρας τῆς οἰχήτορας 

εὐδαίμονος χαὶ βαϑείας, ἐν πολλὴ πεδιὰς σιτοφόρος χαὶ χιλὸν χτήνεσιν 

320 ἐνεγχεῖν ἀγαϑή. ταύτην ὡς ἐθεάσαντο τὴν χώραν αἱ χτηνοτρόφοι δύο 

φυλαί, μοῖρα τοῦ σύμπαντος ἔχτη στρατοῦ, Μωυσῆν ἱχέτευον ἐπιτρέψαι τὰς 

χληρουχίας ἐνταυϑοῖ λαβεῖν αὐτὰς ἤδη ποτὲ ἱδρυϑείσας" ἐπιτηδειότατον 90 

. γὰρ ἔφασχον εἶναι τὸν τόπον ἐννέμεσϑαί τε χαὶ ἐμβόσχεσθϑαι ϑρέμμασιν 

εὔυδρον ὄντα χαὶ εὔχορτον χαὶ προβατευσίμην ἄφϑονον πόαν ἀπαυτο- 

821 ματίζοντα. ὁ δὲ νομίσας αὐτοὺς ἢ προεδρία τὴν διανομὴν τὰ τε γέρα 

1 τῷ οα. 2 2 χιλιάρχαι ἃ δὲ ο. Ὁ ἐχατονυτάρχαι ἡ 
8. αὑτῶν Υῶ: οἦι. ΕῊΡ, αὐτῶν δεοίουὶ συστρατευσαμένων ἘΠΠΡ: στρατευτα- 

μένων σοΐοτί (Ὁ) ἀ λόγου ὁπι. Εὶ 5. ἐχ) ὁ ὅ, οἵ. 0 πολυτε- 

λέστατα] πολότιμα ΡΈΜΑΚΙΖ ἵ καϑιερωμένῃ χαϑ᾽ ἱεροσύνην (ἱ 8. παγ- 
χάλως ΗΡ 9. χαὶ αὐ ἀηίο τὴν νῸ 9,.10 τὴν χωρὶς ὁπ). Μ 

10 ἔργου ΕΟΗΡ:; ἔργων ὁοίον! (ν) ἐπιδειξαμένων ΕΘΗ: ἐπιδειξάντων σοίοτὶ 
τι 

11 σώματι ΥΟΟ, σώμασι Κα φυγῇ Κ᾿ 11 ἡγεμόνι ΕΟῊΡ : μεγάλων 

ἡγεμόνι ἃ, μεγάλω ἡγεμόνι οοίοτ! (ν) 1 πόλεμοι σοττ, ὁχ πολέμιοι Β., πολέμιοι ὦ 

10 τῆς ον. ΥἹΑΚΖ, εἰς 55. Κὶ ἀντιπέραν ΥΟΚΞ 11 τῆς δηΐο εὐδαίμονος 

δὐά. Υ Ὁ 18 ἀνενεγχεῖν ΠΡ, ἀγαγεῖν ἡ αἱ οῃ, ΚΖ 19. ροϑί 

ἐπιτρέψαι αἰά. αὐτοῖς Υ Ὁ 19. 20 τὰς χληρουχίαις (510) (ἢ 20. ἐνταυϑοῖ 

οὐ. ΒΕΜΑΝΟ αὑτὰς] τὰς ΥΟΕ ἱδρυνϑείσας α, ἱδρυνϑησομένας Υ:ὸ 

Ὡ1 εἶναι ἔφασχον ἔγδηδρ. Α (ν), ἔφασχον ὁπ). Κὰ τε οἵ. ἃ {(Γαυτγη.) 

22 εὔυδρόν τε 2 ἢ, 2 ἀπαυτονομίζοντα (510) Ο 

18 584. Νυιῃ. ἐἂρ. ὃ 
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πρὸ χαιοοῦ λαμβάνειν ἀξιοῦν ἢ πρὸς τοὺς ἀέλλοντας πολέμους ἀποχνεῖν, 

ἐφεδρευόντων ἔτι πλειόνων βασιλέων, οἵ τὴν εἴσω τοῦ ποταμοῦ χώραν 

διεχεχλήρωντο, πάνυ δυσχεράνας πρὸς ὀργὴν ἀποχρίνεται χαί φησιν" 

ὑμεῖς μὲν οὖν ἐνταυϑοῖ χαϑεδεῖσῦξ σχολὴν ἐν οὐ δέοντι χαὶ ἀργίαν 332 
’ - 

͵ - ἕξοντες, τοὺς ὃ᾽ ὑμετέρους συγγενεῖς χαὶ φίλους οἵ λειπόμενοι τραχη- ὠ» 

᾿ 

λιοῦσι πόλεμοι, χαὶ τὰ υὲν ἄϑλα μόνοις ὑμῖν ὡς ἐπὶ χατωρϑωμένοις 

ρ. 132 Ν. πᾶσι δοθήσεται, μάχαι δὲ χαὶ πόνοι χαὶ | ταλαιπωρίαι χαὶ οἵ πνάτατα 

χίνδυνοι ἑτέρους ἀναμενοῦσιν; ἀλλ οὐ δίχαιον ὑμᾶς μὲν εἰρήνην χαὶ τὰ 323 

ἐχ τῆς εἰρήνης ἀγαθὰ χαρποῦσϑα', τοὺς δ᾽ ἄλλους πολέμοις χαὶ χαχοῖς 

τὸ ἀμυϑήτοις ἐναϑλεῖν, οὐδὲ προσϑήχην τὸ ὅλον μέρους εἶναι" τοὐναντίον 

Ἰὰρ ἕνεχα τῶν ὅλων τὰ μέρη χληρονομίας ἀξιοῦται. πάντες ἐστὲ 394 
Ϊ, Ἀ 

ἰσότιμοι, γένος ἕν, οἱ αὐτοὶ πατέρες, οἰχία αία, ἔϑη τὰ αὐτά, χοινωνία 

γόμων, ἄλλα μυοία, ὧν ἕχαστον τὴν οἰχειότητα συνδεῖ χαὶ πρὸς εὔνοιαν 
- 

ἁρμόζεται. διὰ τί δὴ τῶν ἴσων ἐν τοῖς υεγίστοις χαὶ ἀναγχαιοτάτοις 

ιὸ ἀξιωθέντες ἐν ταῖς διανομαῖς πλεονεχτήσετε, ὡς ἢ ἄργοντες ὑπηχόων ἣ 

δεακῦται δούλων χαταφρονήσαντες; ἔδει ἀὲν ὑμᾶς ταῖς ἑτέρων πληγαῖς 390 

πεπαιδεῦσθαι" φρονίμων τὰρ ἀνδρῶν μὴ ἀναμένειν, ἄχοις ἂν ἐπ᾽ αὐτοὺς 

Ὦϑη μὴ δεινά" νυνὶ δὲ παραδείγματ᾽ ἔχοντες οἰχεῖα τοὺς πατέρας, οἷ 
[ἢ ᾿ χατεσχέψαντο τήνδξ τὴν γώραν, καὶ τὰς ἐχείνων συμφορὰς χαὶ τῶν 

ἐ 

᾿ 

90 συναπονοηϑέντων --- ἅπαντες γὰρ ἔξω δυοῖν ἀπώλωηντο ---, δέον μηδενὶ 

τῶν διοίων συνεπιγράφεσϑαι, ἀρῤένῃ ᾧ χενοὶ φρενῶν, ζηλοῦτε ὡς οὐχ 

εὐαλωτότεροι γενησόμενοι χαὶ τὰς προθυμίας ὁκοσκελίζετε τῶν ἀνδραγα- 

ϑίζεσθαι προαιρουμένων ἐχλύοντες χαὶ παριέντες αὐτῶν τὰ φρονήματα. 

2 ἔσω ἃ Ὁ διαχεχλήρωντο ΚΖ, διεχληρώσαντο ΕΠ, ἐχεχλήρωντο  (ν) 
δυσχεράνας) δυσχεραίνει χαὶ ἀποχρίνεται ἕσοὐ, (Τ γη.): ἐπιχρίνεται Νηρ. 

ἡ οὖν ΕΠΗΠΡ: οἵη. σοίθτγὶ ἐνταῦϑα ΝΟΚ’ ὅ δὲ ΑΒ ἡμετέρους Εὶ 
οὔ 

συγγενεῖς ΕΠΠΡ: οἰχείους καὶ συγγενεῖς ὁδίογ] (ν) ὅ, Ὁ τροαχηλιῶσι ἃ 

θ᾽ πολέμιοι ΠΗΡΚΙῚ ἀϑλα] ἔσϑλα ὁ χατορϑωμένοις ΒΕΜα  δια- 

ϑήσεται ΠΡ ὃ. ἑτέροις Ρ ἀναμένουσιν ΟΡ ἡμᾶς Ζ τὰ οι. Μ 

9. δὲ Ε Ροξὶ χαχοῖς αὐή, τοσούτοις ἡ (ν) 10 προσϑήχην ΕΘΗΡΚΖ: 
προσθήκης σοίοτί μέρους ΕΗ ΚΑ: μέρος σοίοτί 11 ὅλων ΗἾ Κῶ: ἄλλων 
ὁρίοσὶ μέρη ΗΚ: περὶ σφίογὶ χληρονομίας) προνομίας εὐπὶ. Μδην, 

ἀξιοῦται Καὶ : ἀξιοῦνται ΕΟΉΡ, ἀξιοῦτε σοῖοτὶ 11 δὴ ΟΥ̓ΘΕΟΡ; δὲ εοἰοτὶ (Υ) 

12 πλεονεχτήσετε ἐν ταῖς διανοιμαῖς ἔγδηϑρ, ἅ ἐπλεονεχτήσετε ἃ; ἐπλεονεχτήσατε 

οοπΐ, Μαηρ, 11 ἐπ᾿ αὐτοὺς οὐ. Μ 18 ἔλθοι 2 παραδείγματ᾽ ΟΒΕΜΚΖ: 

παραδείγματα σοίοτὶ 19. χατεσχάψαντο (ἃ 20 ἀπονοηθϑέντων Εὶ 

εξ 
γὰρ οὐ. ΜΝ δυεῖν Εὶ 21 ζηλοῦται ἃ 



108 ΡΗΙΠΟΝΙΒ 

390 τοιγάρτοι σπεύδοντες ἁμαρτάνειν σπεύσετε χαὶ πρὸς τιμωρίας" ἢ γὰρ 

δίχη μόλις μὲν εἴωϑε χινεῖσθα', χινηϑεῖσα δ᾽ ἅπαξ φθάνει προ- 

321 χαταλαμβάνουσα τοὺς ἀποδιδράσχοντας. ὅταν οὖν ἅπαντες μὲν οἱ 

ἐχϑροὶ χαϑαιρεϑῶσιν, ἔφεδρος δὲ μηδεὶς ἔτι προσδοχᾶτα! πόλεμος, ἐν 

δὲ ταῖς εὐθύναις ἀνεπίληπτοι δοχιμασθϑῶσιν οἱ σύμμαγηι, μὴ λιποτάξιων, ὃ 
ὶ ΐ ἐν [ ὶ 

.} 

μ 

μεμενηχότες δ᾽ ἐξ ἀρχῆς ἄχρι τέλους φαίνωνται χαὶ τοῖς σώμασι χαὶ 

ΜΡοσίρατον, μηδὲν ἄλλο τῶν ἐφ᾽ ἥττῃ διαπεπραγμένοι, παρα- 
--- 

ταῖς δὴν, ἘΡΡΟΝΝ ἐρημωϑῇ ὃξὲ πᾶσα ἢ γώρα τῶν προενῳχηχότων, 

τηνιχαῦτα δοϑήσεται τὰ Ἰέρα χαὶ τὰ ἀριστεῖα ταῖς φυλαῖς ἐξ ἴσου. 

8285. (60).}) τὴν δὲ νουϑεσίαν πράως ἐνεγκόντες ὡς υἱοὶ γνήσιοι σφόδρα εὔνου 10 

πατρὸς --- ἴδεσαν γὰρ αὐτὸν οὐ χαταλαζονευόμενον ἀρχῆς ἐξουσία, 

προχηδόμενον δὲ πάντων χαὶ διχαιοσύνην χαὶ ἰσότητα τιμῶντα χαὶ τὸ 

μισοπόνηρον οὐχ ἐπ᾽ ὀνείδει σωφρονισμῷ δὲ τῶν βελτιοῦσϑαι δυναμένων 

αἰεὶ ποιούμενον ---- ,οεἰχύτως μὲν" ἔφασαν ,,ἀγαναχτεῖς, εἰ τοῦθ᾽ ὑπεί. 

ληφας, ὅτι τὴν συμμαχίαν ἀπολιπόντες πρὸ χαιροῦ τὰς λήξεις λαβεῖν 10 

329 ἐπειγόμεϑα. χρὴ δὲ σαφῶς εἰδέναι, ὅτι οὐδὲν ἡμᾶς φοβεῖ τῶν σὺν 

ἀρετῇ, χἄν ἐπιπονώτατον τυγχάνῃ. χρίνομεν δ᾽ ἀρετῆς ἔργα, πειθαρχεῖν 

τέ | σοι τοιῴὃς ἡγεμόνι χαὶ τῶν δεινῶν μὴ ὑστερίζειν χαὶ ἐν ἀπασαις ρΡ. 

ἐξετάζεσθαι ταῖς μελλούσαις στρατείαις, ἄχρις ἂν τὰ πράγματα λάβη 

380 τέλος αἴσιον. ἡμεῖς μὲν οὖν χαϑὰ χαὶ πρότερον συνταξάμενοι διαβησό- 30 
[᾿ 

εϑα τὸν Ἰορδάνην ἐν ταῖς παντευχίαις, οὐδενὶ τῶν ὁπλιτῶν πρόφασιν 

παρασχόντες μονῆς" υἱοὶ δὲ χομιδιῇ νήπιοι χαὶ ϑυγατέρες χαὶ γυναῖχες 
᾿ »} “-. - ’ ᾿ ΄ φ΄ ἢ ᾿ 

χαὶ τὸ πληδος τῶν βησχημάτων, ἐὰν ἐπιτρέπῃς, ὑπολελείψονται, παισὶ 

μὲν χαὶ γυναιξὶν οἰχίας ἐπαύλεις δὲ ὑρέμμασι χατασχευασάντων ἡμῶν, 

1 τοιγαροῦν Καὶ σπεύσετε ΕΓΉΗΡ: σπεύδετε σοἰογὶ (Υ) 9 δὲ ΟΒΕΜΚΑ 

ἅπαξ] αὐϑις (ἱ . μὲν ροβὶ ὅταν ἰτάηδρ. ΜΚ ὃ εὐϑύναι:] πάν ζ 

δοχιμασϑῶσιν}] δοκῶσιν ΓΠῊΡ ὃ, ὃ λιποτάξιον -- λιποστράτιον Ο; λοιποτάξιον --- λοι- 
ποστράτιον Ζ, λειποτάξιον --- λειποστράτιον ἐδίοτὶ ὃ μηδὲ Κα ἱ δ᾽ οι. Ζ 

φαίνωνται ΕΠ Ρ; φαίνονται (ὑ, φαίνοιντο σοίοτί 8 ἐρημωδήσεται ἃ ἡ οἷα. ὦ 

προνενοηχότων 0 (ενωχηχό 85, τη. τὸς. Υ), ἐνωχηχότων ( 10 σφόδρ᾽ ΘῊΡ 

11 ἤδεσαν βετῖρβι: ἤδεισαν οοαή. ἐξουσία ἀρχῆς τιᾶη8}». Κῷ 13 χαὶ 

διχαιοσύνην οἷὴ. (ἃ 15 οὐχ οὐ. ΚΖ τῶν] τοῦ ζ 14. αἰεὶ ΕΟΉΡ: 

οἴῃ, σοϑίοτὶ αἰεὶ ποιούμενον) ἀντιποιούμενον νοὶ περιποιούμενον σοηὶ, Μαηρ.; δια- 

πονούμενον γ0] ἐπιδειχνύμενον σοῃϊοίο εἰ τοῦ 7 εἰ τοῦτο Ε, εἴδ᾽ ; 

10 ἐπειγώμεϑα 0 117 ἐπιπονώτερον Κ' 2 χρινόμενα ἩΡ 18. τέ 
οὐ, ΟΥῸ 19 στρατιαῖς ΥΘΕΘΠΡΚἕ τὰ πράγμα (ΞΕ Η 19, 230 τέλος 

αἴσιον λάβη {τάη50. 1 90 χαῦ᾽ ἃ ΒΕῈΝ συνετάξαμεν 2] παντευ- 

τυχίαις ζ 22 μονῆς παρασχόντες ἰγάπερ, ΟΥῸ χομιδῇ οα. Η 

Ροβὶ ϑυγατέρες δὐά, χαὶ μητέρες Α (ν) 25. ἐπιτρέπεις α 

152]. 
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ἵνα μηδὲν ἐξ ἐπιδοομῆς δεινὸν πάϑωσιν ἐν ἀτειχίστοις χαὶ ἀφρουρήτοις 

προχαταληφϑέντες.“ ὁ δ᾽ ἵλεῳ τῷ βλέμματι χαὶ πραοτέρᾳ τῇ φωνῇ 931] 

»ἀψευδοῦσιν ὑμῖν“ ἔφη βέβαιοι μενοῦσιν ἃς ἠτήσασϑε λήξεις. ὑπολεύ- 

πεσϑε μὲν ὡς ἀξιοῦτε τυναῖχας χαὶ παῖδας χαὶ βοσχήματα, χατὰ λύχους 

5 δ᾽ αὐτοὶ διαβαίνετε μετὰ τῶν ἄλλων ὡπλισμένοι χαὶ ἐχτεταγμένοι πρὸς 

μάχην ὡς αὐτίχα, ἣν δέῃ, πολεμήσοντες, αὖϑις δ᾽ ὅταν ἅπαντες οἵ 332 

ἐχϑροὶ χαϑαιρεϑῶσι χαὶ γενομένης εἰρήνης τὴν χώραν οἱ χεχρατηχότες 

διανείμωνται, χαὶ ὑμεῖς ἐπανελεύσεσθϑε πρὸς τοὺς οἰχείους τῶν ἐπι- 

βαλλόντων ἀπολαύσοντες ἀγαϑῶν χαὶ χαρπωσόμενοι ἣν εἴλεσϑε μοῖραν." 

10 ταῦτ᾽ εἰπόντος χαὶ ὑποσχομένου, πληρωϑέντες εὐθυμίας χαὶ χαρᾶς τοὺς 338 

μὲν οἰχείους μετὰ τῶν ϑρεμμάτων ἀσφαλῶς ἐν ἐρύμασι δυσαλώτοις, 

ὧν τὰ πλεῖστα χειροποίητα ἦν, ἰδρύονται, τὰ δ᾽ ὅπλα ἀναλαβόντες 

ἐξέθεον τῶν ἄλλων συμμάχων προϑυμότερον ὡς ἢ μόνοι πολεμήσοντες 

ἢ προαγωνιούμενοι πάντων" ὁ γὰρ προλαβών τινα δωρεὰν προϑυμότερος 

18 εἰς συμμαχίαν, ἀποτίνειν ἀναγχαῖον ὄφλημα νομίζων, οὐ χαρίζεσϑαι. 

τὰ μὲν δὴ χατὰ τὴν βασιλείαν πεπραγμένα αὐτῷ μεμήνυται" λεχτέον 34 

δ᾽ ἑξῆς χαὶ ὅσα διὰ τῆς ἀρχιερωσύνης χαὶ νομοϑετιχῇς χατώρϑωσε" χαὶ 

γὰρ ταύτας περιεποιήσατο τὰς δυνάμεις ὡς ἁρμοττούσας μάλιστα 

βασιλεία. 

ἢ 
Ι μηδὲν] μηδεὶς Ζ 2 προχαταληφϑέντες (η 6Χ εἰ οοττ.) 7, προχαταλειφϑέντες Δ, 

βλέμματι 
προκαταλειφϑέντες Ρ δὲ βλέμματι] ὄμματι ὅΟῸ, ὄμματι Καὶ 
πραότερον ΕῸ, πρότερον ΒΙ͂ΜΑ ὦ μένουσιν Ὁ ὃ. 4 ὑπολίπεσϑε ΟΚΖ, 

ὑπολείπεσϑαι ΜΙὶ ὃ μετὰ] πρὸς ( ἄλλων} ὅλων ΒΕΜΑΡ ἐντε- 

ταγμένοι ΚΖ θ δέοι Α ὃ οι. Ὁ Ἴ εἰς δΔηίο τὴν αἀὰ. ᾿ 
Ροβὲ χεχρατηχότες τοροῖ. τὴν γώραν Ζ 8. διανείμωνται ΘῊΡ: διανεμοῦνται Υ ἢ Ὁ, 

διανέμωνται οδίοτὶ χαὶ] αὖϑις (ρθη ονδῃ.) Ζζ ἐπανελεύεσθε Μ 

8, 3 ἐπιβαλόντων ΜΚ2 9. ἀπολαύσαντες ΚΖ, ἀποβάλλοντες α 10 ργ, χαὶ οτυ. Μ 
11 ἀσφαλῶς οῃ. Ὁ 12 ἣν οὐ. ἰδρύοντο δὲ ΚΗ 

13 μόνον ἃ 14. πάντων Μδηρ.: πάντως σοσά. προλαβὼν ΥΟΕΘΗΡ: 
λαβὼν οοίοτὶ προϑυμότατος ΤΏγΩ. 15 εἰς συμμαχίαν εοάά.: εἰς τὴν 

συμμαχίαν Υ νομίζων οὐ, ΒΕΜΑ 10 δὴ οιπ. ἃ αὐτοῦ Ὁ 

μεμόνηται ΟΚ, μεμήνυται σοτΓ. ὁχ μεμύνηται Β!; δὲς ἀδδίπις Ο,, το] χα Βαρρ]. ἰπ τηλτρ, 

ἸΏδΔη. ΓΘῦ. λεχτέα ΒΕΜΚΖ 11 δὲ "ὶ ἱεροσύνης νομι- 
χῆς ἃ χατόρϑωσε Μὰ 18 τὰς οἴω. ἃ 19 βασιλεία ΘῊΡ: 
βασιλεῖ σοίοτ 



ΦΙΛΩΝΟΣ 

ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΜΩΥΣΒΩΣ ΛΟΓῸΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ 

Ι (1.) Ἡ μὲν προτέρα σύνταξί; ἐστι περὶ Ἰενέσεως τῆς Μωυσέως Π1ρ.194Ν. 

ὶ τρηφῆς, ἔτι δὲ παιδεία; χαὶ ἀρχῆς, ἣν οὐ μόνην ἀνεπιλήπτως ἀλλὰ χα τρ φῆς, ιν ξΞιας ρχ 15. ἢ μ ἢ Ξε-π ἡπτως Ν 

ὥωι χαὶ σφόδρα ἐπαινετῶς ἦρξε, χαὶ τῶν ἔν τε Αἰγύπτῳ χαὶ ταῖς ὁδοιπορίαις 

ἐπί τε τῆς ἐρυῦρᾶς ϑαλάσσης χαὶ χατὰ τὴν ἐρήμην πεπραγμένων, ἃ 

δύναμιν πᾶσαν λόγων ὑπερβάλλει, χαὶ προσέτι πόνων οὃς χατώρϑωτσε 

χαὶ χληρουχιῶν ἃς ἐχ μέρους ἀπένειμε τοῖς στρατευσαμένοις" ἣν 

ἢ δὲ νυνὶ συντάττομεν, περὶ τῶν ἑπομένων χαὶ ἀχολούϑων. φασὶ ταρ 

τινες οὐχ ἀπὸ σχοποῦ, μόνως ἄν οὕτω τὰς πόλεις ἐπιδοῦναι πρὸς τὸ τὸ 

βέλτιον, ἐὰν (ἢ) οἱ βασιλεῖς φιλοσοφήσωσιν ἢ οἱ φιλόσηφοι βασιλεύσωσιν. 

ὁ δ᾽ ἐκ περιττοῦ φανεῖται μὴ μόνον ταύτας ἐπιδεδειγμένος τὰς δυνάμεις 

ἐν ταὐτῷ, τήν τε βασιλιχὴν χαὶ φιλόσοφον, ἀλλὰ χαὶ τρεῖς ἑτέρας, ὧν 

ἢ μὲν πραγματεύεται περὶ νομοϑεσίαν, ἢ [ δὲ περὶ ἀρχιερωσύνην, ἢ δὲ Ρ. 135 Ν. 

8 τελευταία περὶ προφητείαν. περὶ ὧν νυνὶ λέγειν εἰλόμην ἀναγχαίως 15 

Ι. 3 Φίλωνος περὶ τοῦ βίου μωσέως (μωυσέος (Ὁ) λύγος δεύτερος ΒΕΜΟΗ, τοῦ αὐτοῦ 

περὶ βίου μωσέως λόγος δεύτερος ἢν φίλωνος ἰουδαίου περὶ βίου μωσέως Α, τοῦ αὑτοῦ 

περὶ τῆς τοῦ μωυτέος νομοϑετιχῆς Ε΄, λόγος δεύτερος ΥΟΚ ὦ προτέρα] πρώτη "Ὁ 

μωυσέος ΠΡ, μωσέως ΒΕΑΡ ἡ ἔτι δὲ ΥΟΚΈ; ἔτι δὲ χαὶ οοίοτὶ ἣν ΘῊΡ: 

ἣ ΒΕΝ, ἢ ΑΥ̓ΟΚ ὃ τε ΕΟῊΗΡ: οὐ. οοίοτὶ 6 πεπραγμένα Εὶ 
ἴ πόνων] πολέμων Εὶ χατόρϑωσε ᾿ὶ 8 ἐπένειαλε (ΘῊΡ Ὁ νῦν Ρ 

χαὶ τῶν ἀχολούϑων Ρ (ν) 10. μόνως] μόνος Βατὺ., μόνον ΕῚΤΡ (Τυτγη.), μόλις ὁ 

11 ἣ δὐαϊάϊ ἢ οἱ φιλόσοφοι ΕΟῊΗΡ Βαγῦ.: φιλόσοφοί τε σοίοτὶ 12 δδ᾽ ἘΡ, 
δὸε Καὶ, μωτῆς δ᾽ Βατῦ. φανεῖται ΟῊΡ Βατῦ. (Ππτη.}: φαίνεται οσεἰοτὶ (ἴδῃ ρ.) 

ἐπιδεδεγμένος Μ 13 χαὶ τὴν φιλόσοφον ἢ 18 εἱλόμην ΕΘΟῊΡ Βαρῦ.: 
ἑλοίμην ΈΜΑΥ', ἑλοίμην ἂν ΥῸΚ 

9---209.4 Οδίοπα Βαγθογ. ΕΥ̓ δ0 0]. 104τὉ Φῇωνος ἐβραίου ἐχ τοῦ περὶ τοῦ μωτέως 

βίου λόγου δευτέρου: φασὶ τινὲς --- πάσας ἔχει. ΠῚ Ρίαι, ἔορ. Κ᾽ ρ. 4194 

(ριξε, ΜΠ ρ. 5260) 
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΄ ᾿ ΕἾ - » “- ᾿ "] »] Γ ΄ ᾿, ’ --ο 

ὑπολαβὼν τῇ αὐτῷ παντ᾽ ἐφαρμόττειν. ἐγένετο γὰρ προνοίᾳ ϑεοῦ 

βασιλεύς τε χαὶ νομοϑέτης χαὶ ἀρχιερεὺς χαὶ προφήτης χαὶ ἐν ἑχάστῳ 

τὰ πρωτεῖα ἠνέγχατο" διὰ τί δὲ τῷ αὐτῷ παντ᾽ ἐφαρμόττει, δηλωτέον. 

βασιλεῖ προσήχει προστάττειν ἃ χρὴ χαὶ ἀπαγορεύειν ἃ μὴ χρή" πρόσ- 4 

ὅ ταξις δὲ τῶν πραχτέων χαὶ ἀπαγόρευσις τῶν οὐ πραχτέων ἴδιον νόμου, 

ὡς εὐθὺς εἶναι τὸν μὲν βασιλέα νόμον ἔμψυχον, τὸν δὲ νόμον βασιλέα 

δίχαιον. βασιλεὺς δὲ χαὶ νομοϑέτης ὀφείλει μὴ τἀνϑρώπεια μόνον ἀλλὰ ὃ 

χαὶ τὰ ϑεῖα συνεπισχοπεῖν: οὐ γὰρ ἄνευ ϑείας ἐπιφροσύνης χατορθϑοῦται 

τὰ βασιλέων χαὶ ὑπηχόων πράγματα" δι᾿ ἣν αἰτίαν ἐδέησε τῷ τοιούτῳ 

Ι0ὸ τῆς πρώτης ἱερωσύνης, ἵν᾽ ἐπὶ τελείοις ἱεροῖς χαὶ ἐπιστήμγ, τελεία 

τῆς τοῦ ϑεοῦ ϑεραπείας ἀποτροπὴν μὲν χαχῶν μετουσίαν δ᾽ ἀγαϑῶν 

αὑτῷ τε χαὶ τοῖς ἀρχομένοις αἰτῆται παρὰ τοῦ ἵλξω χαὶ ταῖς εὐχαῖς 

συνεπινεύηντος" πῶς γὰρ οὐ τελεσφορήσει τὰς εὐχὰς ὁ χαὶ ἐχ φύσεως 

εὐμενὴς χαὶ τοὺς γνησίως ϑεραπεύοντας αὐτὸν προνομία: ἀξιῶν; ἀλλ΄ ὃ 

1 ἐπειδὴ μυρία χαὶ βασιλεῖ χαὶ νομοϑέτῃ χαὶ ἀρχιερεῖ 

χαὶ ϑείων ἄδηλα -- γενητὸς γὰρ οὐδὲν ἥττον χαὶ ϑνητός ἐστιν, εἰ χαὶ 

τῶν ἀνϑρωπείων 

τοσοῦτον χαὶ οὕτως ἄφϑονον περιβέβληται χλῆρον εὐπραγιῶν --- ἀναγ- 

χαίως χαὶ προφητείχλς ἔτυχεν, ἵν᾽ ὅσα μὴ λογισμῷ δύναται χατα- 

λαμβάνειν, ταῦτα προνοίχ ϑεοῦ εὖροι" ὧν γὰρ ὁ νοῦς ἀπολείπεται, πρὸς 

0 ταῦϑ᾽ ἢ προφητεία φϑαάνει. χαλή γ8 ἢ συζυγία χαὶ παναρμόνιος τῶν Τ 

τεττάρων δυνάμεων: ἐμπλεχόμεναι 1τὰρ χαὶ ἀλλήλων ἐχόμεναι 

1 ὑπολαβὼν εοἀά.: ὑπέλαβον Βατῦ. (ν) Ροβὶ ὑπολαβὼν αἰά, γὰρ (ΠΡ Βα. (ν) 

τῷ αὐτῷ ον. Ν ἐγένετο γὰρ] εἰ ἐγένετο ΟΠΡ Βατθ. (Ὁ) 2 χαὶ νομο- 

ϑέτης οἴῃ. ἢ ὃ. ἠνέγχετο Καὶ δ᾽ αὐτῷ (οι. τῷ) ΥΟΚ 4 προσ- 
ἠχεῖ οἷ, ΝΜ ὃ μὲν οη. Τὶ, μὲν --- τὸν δὲ νόμον οὦ, ἔμιψυγον νόμον 

ἴγᾶῆβρ, βάτο, Ὁ ἰ τὰ ἀνθρώπεια ΘΗ, τὰ ἀνθρώπινα ΔὉ ὃ Ροβί χατορ- 

ϑοῦται αὐ, ποτὲ Ὁ τὰ τῶν βασιλέων 10 ἱερωσύνης) ἐπιφροσύνης α 

χαὶ αὐ. δηΐο ἱεροῖς ΝῸΚ 11 τοῦ οὐ. ΒΙΜΑ δὲ Κα 132 αὑτῷ 

ΑΥ̓ΘΗ: αὐτῷ σοιοτὶ αἰτῆσαι Μ, αἰτήσαι Βατγῦ. Ροβί ἴλεω αἰ, γένηται 

βαγθ. 13 συνεπινεύταντος ΕΠΤΠΡ (Τυγι.) ἐχ φοὐσεως ΟἾΡ ΒαιὉ.: τῇ 

φύσει σοίοτγὶ 11 προνομίας προνοίας ΒΕΜΑ (ρτοῦ. Μδημ.) ἀξιοῦντος ἃ 

1 καὶ ϑείων οὐ. ΒΕΜΑ γεννητὸς ΝΌΚΟ ἐστὶ καὶ ϑνητὸς ἴγπη5ρ. 

Βατδ. 11 τοσούτων "ὶ χαὶ ογᾷ5. Ὗ΄, οπι. Καὶ οὕτως} οὗτος Υ Ὁ 

18 ἵνα (ἰ λογισμῶ μὴ ἰγᾶπβρ. ἡ λογισαμῶ ΒΕΜΑ: λογισμῷ ϑείω οφίοτὶ 

δύναται ΒΕΜΑᾺ : δύνηται σοἰοτὶ 19. ταῦτα --- εὕροι (εὔρη) ΒΗ͂ΜΑ : ὁπ, οοίογὶ 

εὖροι Α: εὔρη ΒΕῈΝ ὧν γὰρ) ἃ μὲν γὰρ ΒΕΜΑ, χαὶ ὧνπερ ΥΟΚ 
Π 

μ 
19. 20 πρὸς ταῦϑ᾽ ἡ] πρὸ ταύτης ΒΕΜΑ 30 προφητείαν ἡ φϑάνει 0, 
δίδωσι ΒΕΜΑ γε] δὲ ΒΕΜΑΕ ἡ συζυγία] ἡσυχία Μ 21 ἀλλήλων 
ἐχόμεναι ΕΟΗΡ αγῦ.: ἀλλήλαις ἑπόμεναι οσοἰοτὶ 

--8 ΡΝ [0]. 114. Φίλωνος ἐκ τοῦ περὶ μωσέως βίου: βασιλεῖ ---- συνεπισχοπεῖν, 
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συγχορεύουσι τὰς ὠφελείας ἀντιλαμβαάνουσαί τε χαὶ ἀντεχτίνουσαι, αιυού- 

μεναι τὰς παρϑένους Χάριτας, αἷς μὴ διαζεύγνυσθαι νύμος φύσεως 

ἀχίνητος" ἐφ᾽ ὧν δεόντως εἴποι τις ἄν, ὃ χαὶ ἐπὶ τῶν ἀρετῶν εἴωϑε 

λέγεσθαι, ὅτι ὁ μίαν ἔχων χαὶ πάσας ἔχει. 
8 (2.) Ῥητέον δὲ πρῶτον περὶ τῶν χατὰ τὴν νομοϑετιχὴν ἕξιν. 5 

οὐχ ἀγνοῶ μὲν οὖν, ὅτι τῷ μέλλοντι ἀρίστῳ 1ενήσεσθαι νομοϑέτῃ 

προσήχει παντελέσι χαὶ ὁλοχλήροις χεχρῆσθαι ταῖς ἀρεταῖς πάσαις" 

ἐπεὶ δὲ χὰν ταῖς οἰχίαις οἱ μὲν ἐγγυτάτω γένους εἰσίν, οἱ δὲ πόρρω. 

συγγενεῖς δὲ πάντες ἀλλήλων, χαὶ τῶν ἀρετῶν τὰς μὲν προσπεφυχέναι 

9 νομιστέον μᾶλλον ἐνίοις πράγμασι, τὰς δ᾽ ἧττον ὠχειῶσθαι. [ νομοϑετιχῇ δ᾽ Ρ. 136 Ν. 

1 -- ἀδελφὰ καὶ συγγενῆ τέτταρα ταυτὶ διαφερόντως ἐστί" τὸ φιλάνθρωπον, τὸ 

φιλοδίχαιον, τὸ φιλάγαθον, τὸ μισοπόνηρον" ὑπὸ γὰρ τούτων ξχάστου παρα- 

χαλεῖται πᾶς, ὅτῳ ζῆλος εἰσέρχεται τοῦ νομοϑετεῖν, φιλανθρωπίας μὲν εἰς 

μέσον προτιϑέναι τὰς χοινωφελεῖς γνώμας ἀναδιδασχούσης, διχαιοσύνης δὲ ὡς 

-- ἰσότητα τιμητέον χαὶ ὡς τὸ χατ᾽ ἀξίαν ἀπονεμητέον ἐχάστοις, φιλαγαϑίας δ᾽ 15 
" » Ἁ ΄ .᾿ ᾽ ϊ - -Α. » ’ }] 

ἀποδέχεσϑαι τὰ φύσει χαλὰ χαὶ παρέχειν ἅπασι τοῖς ἀξίοις ἀταμίευτα πρὸς 

ἀφϑονωτάτην χρῆσιν, μισοπονηρίας δὲ προβεβλῆσθαι τοὺς ἀτιμάζοντας 

ἀρετὴν χαὶ ὡς χοινοὺς δυσμενεῖς τοῦ τῶν ἀνθρώπων γένους ὑποβλέπεσϑαι. 

10 μέγα μὲν οὖν, εἴ τῳ χαὶ ἕν τι τῶν λεχϑέντων λαβεῖν ἐγένετο, ϑαυμαστὸν 
ΝΥ ε ν , 4 , "»" ΄ μὲ - » ’ “- 

δ᾽ ὡς ἔοιχε τούτων ἀϑρόων περιδράξασϑαι δυνηϑῆναι, οὗ μόνος Μωυσῆς 30 

ἐφιχέσϑαι δοχεῖ τρανώσας εὖ μάλα τὰς εἰρημένας ἀρετὰς ἐν οἷς διετάξατο. 

1 συγχωρεύουσι Μ ἀναλαμβάνουσαι ΒατΌ. τε ΕΟῊΡ Βατγρ,: οὐ, σϑίοτὶ 
ἀντεχτείνουσαι ΒΜΑΤΥ'! 1. 3 μιμούμεναι ΕΟῊΡ ατΌ.: μιμούμεναί τε οοἴοτί 

2 αἷς] αἱ ἃ διαζεύγνυσθαι ΠΗΡ Βατῦ.: διεζεῦχϑαι οοἰθτὶ ὃ δεόντος ἃ 
εἴπη 4 ὅτι] διότι ΥΟΚ Βατν. 6. ἀγνοῶ μὲν] ἀγνοῶμεν Ε,, ἀγνοοῦμεν Α 

Ἴ χρῆσϑαι ἃ πάσαις ΘῊΡ Βαγθ.: οἵα, οοίοτὶ 8. ἐπεὶ δὲ] ἐπειδὴ ΕΟΘῊΡ 
Βατῦ. (ν) χὴν ΒΕΝΑ Βατνθ.; χἂἄν σοίοτὶ οἰκείαις ΕΟ 8 δὲ οι. ΠΙΡ 

ἀλλήλοις ΗἹΡ 10 μᾶλλον νομιστέον ἴγᾶηβρ. Ὁ ἐνίοις ΕΟΤῊΡ Βατὺ.: ἐν 

τοῖς οοϊογὶ πράγμασιν, ἃς ΕΟ Βατῦ. αἱ, ὃ δὲ ΑΥῸΚ 11 τέτταρα ταυτὶ 
ΕἘΘῊΡ Βατῦ.: παρὰ ταῦτα ΒΌΜΑΨΙ, παρὰ πάντα ΥῸΚ 11, 12 τὸ φιλοδίχαιον, τὸ 

φιλάνϑρωπον ἱτάπερ. Καὶ 12 τοῦ νομοθετεῖν ΕΟΠΡ Βατγθ.: τοῦ νομοϑέτου σοίοτὶ 

1ὃ καὶ --- ἑκάστοις οἵη. ἡ τὸ οἵἢ, ΒΕΝΥΙΕ, τὸ προσῆχον Ν᾽ Ὁ 
ἑκάστοις ἀπονεμητέον ἰγδηβρ. ΕΝ δὲ ΑΥ̓ΟΚ 10 πᾶσι ἃ 
18 δυσμενεῖς οἵη. ΠῚΡῚ τοῦ τῶν οἵη, ΠΠΠΡῚ Βατιὺ. ὑποβλέπεσϑαι ΘΗΡ 

Βατγῦ.: ὑποβεβλῇσθϑαι οσοἰοτὶ 19 ἕν Υ͂ (ἑνὸς γ12) τι ΘῊΡ Βατῦ.: οπι. 

ςδίογὶ 230 δὲ ΑΚ ἀϑρόον (1112, ἀϑρόως ΝῸΚ τινὰ δηίθ δυνη- 
ϑῆναι αὐ. Υ ῸΚ οὗ] ὧν ΥῈΟΚ 20. 21 ἐφικέσθαι μωυσῆς ἴγδῃβρ. Βατν. 

4 Ὀϊορ. [νὰ. ὙΠ 190.... τὰς δ᾽ ἀρετὰς λέγουσιν (Στωιχοὶ) ἀνταχολουϑεῖν ἀλλήλαις χαὶ 

τὸν μίαν ἔχοντα πάσας ἔχειν. θ--204.3 Οδίοπα Βαγθθν ΕΝ δδ [0]. 10 ὅτ ἐχ τοῦ 

περὶ τοῦ μωσέως β΄ λόγου ὅτι ἄριστός ἐστι νομοϑέτης: τῷ γὰρ μέλλοντι ---ἐχτετιμη κότων. 
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συνίσασι δ᾽ οἱ ταῖς ἱεραῖς βίβλοις ἐντυγχάνοντες, ἃς οὐχ ἄν, εἰ μὴ τοιοῦτος 1} 

ἐπεφύχει, συνέγραψεν ὑφηγησαμένου ϑεοῦ χαὶ παρέδωχε τοῖς ἀξίοις 

ψρῆσϑα:ι, χτημάτων τὸ χάλλιστον, τῶν ἀγαλματοφορουμένων ἐν τῇ ψυχῇ 

παραδειγμάτων ἀπειχονίσματα χαὶ μιμήματα, ἃ χαὶ οἱ δηλωϑέντες νόμοι 

ὡν γεγόνασι σαφέστατα τὰς λεχθείσας ἐμφαίνοντες ἀρετάς. 

(3.) Ὅτι δ᾽ αὐτός τε νομοϑετῶν ἄριστος τῶν πανταχοῦ πάντων, 12 

ὅσοι παρ᾽ Ἥλλησιν ἢ βαρβάροις ἐγένοντο, καὶ οἱ νόμοι χάλλιστοι χαὶ 
ὡς ἀληϑῶς ϑεῖοι μηδὲν ὧν χρὴ παραλιπόντες, ἐναργεστάτη πίστις ἤδε" 

τὰ μὲν τῶν ἄλλων νόμιμα εἴ τις ἐπίοι τῷ λογισμῷ, διὰ μυρίας προ- 13 

1ὸ φάσεις εὑρήσει χεχινημένα, πολέμοις ἢ τυραννίσιν ἤ τισιν ἄλλοις ἀβου- 

λήτοις, ἃ νεωτερισμῷ τύχης χατασχήπτει" πολλάχις δὲ χαὶ τρυφὴ πλεο- 

νάσασα γηρηγίαις χαὶ περιουσίαις ἀφθόνοις χαϑεῖλε νόμους, ,τὰ λίαν 

ἀγαϑὰ“ τῶν πολλῶν πέραν οὐ δυναμένων, ἀλλὰ διὰ χόρον ἐξυβριζόντων" 

ὕβρις δ᾽ ἀντίπαλον νό ϑυὰ τὰ δὲ τούτου μόνου βέβαια, ἀσάλευτα, ἀχρά- 

16 ὅαντα, χαϑάπερ σφραγῖσι φύσεως αὐτῆς σεσημασμένα, μένει παγίως ἀφ᾽ 

ἧς ἡμέρας ἐγράφη μέχρι νῦν χαὶ πρὸς τὸν ἔπειτα πάντα διαμενεῖν ἐλπὶς 

αὐτὰ αἰῶνα ὥσπερ ἀϑάνατα, ἕως ἄν ἥλιος χαὶ σελήνη χαὶ ὃ σύμπας 

οὐρανός τε καὶ χόσμος ἧ. τοσαύταις Ἰοῦν χρησαμένου τοῦ ἔϑνους μετα- 1ὅ 

Ι δὲ ΑΚ ἃς] ὡς ἃ, (Τα τη.) 2 συνέγραψαν Καὶ ὑφηγησαμένου 

ΒΟῸΠῊΡ Βαγθ.: ὑφηγητέον ἡγησαμένου οθίοτὶ παρέδωχε. ΒΕΜΑΕ : παραδέδωκε 

σοἰοτὶ ἡ ὧν δία ἀπειχονίσματα αὐ. ἘΘῊΡ Βατῦ. ἃ καὶ ον. ΟΠ Βαγὺ, 

οἱ ἘΠΗΡ Βατγῦ,: οἵη. σϑιθγὶ 6 δὲ ΥΟΚ 9 εἴ τι}. νιν ΒΕΜΑΕ 

πίη ΥΟΗΡ (ν), ἐπίει Καὶ τῶν λογισμῶν Κα 10 ΤΌΣΞΣΣ (3ἰς) ἃ 

τς 12. πλεονάσασα οἴ, ΗἸΡ 13 τὰ λίαν οἵη. ΒΕΜΆΑ, 5ραι. 6 {ππ|-ὄ ΒῈΝ 

13 ἀλλὰ καὶ Εὶ ὑβριζόντων ΒΌΜΆ, ἐνυβριζόντων ὁ 14. δὲ ΝΟΚ 
ἀντίπαλος Καὶ νόμω (ΟΡ ατγθ.: νόμου σοἰοτὶ μόνον ΒΕΜΥΟΚ 

15 χαϑάπερ --- μένει ὁπ. Κὶ σετημειωμένα ΒΕΜΑ 10 πάντα οῖ ΒΕΜΑ 

διαμενεῖν ΒΕΜΑ: διαμένειν σοίονί 11 ἂν ΕΘΗ͂Ρ Βαιῦ.: οἵα. ὁοίογὶ 18 γοῦν] 

οὖν» αγθ., οὁπ|. Δ 

1: 13 Υ, 80. Ρ' 81,3 14. 544. εἴ, Εκαησ. λαμ, Ψ΄ 18 ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἕως 

ἂν παρέλϑη ὁ οὐρανὸς χαὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἕν ἢ μία χεραία οὐ μὴ παρέλϑη ἀπὸ τοῦ νύμου, 

ἕως ἂν πάντα γένηται. Εταη. ᾿ὰς. ΧῊΪ 17 εὐκοπώτερον δέ ἐστιν τὸν οὐρανὸν χαὶ τὴν 

γῇ» παρελθεῖν ἢ τοῦ νόυου μίαν κεραίαν πεσεῖν. ἐοϑερὴ. Απι. 71ιἀ. Π1| 328 οὃς (νὐμους) 

κρείττονας ἣ χατὰ σύνετιν ἀνθρωπίνην ὄντας εἰς τὸν ἅπαντα βεβαίως αἰῶνα συνέβη φυλαχ- 

ϑῆναι δωρεὰν εἶναι δήξαντας τοῦ ϑεοῦ, ὡς μήτ᾽ ἐν εἰρήνῃ ὑπὸ τρυφῆς μήτ᾽ ἐν πολέμῳ 
χατ᾽ ἀνάγκην ᾿Εβραίου; παραβῆναί τινα τῶν νόμων. Οοπίνα Αρίοπει 11 3277... οὐ μὴν 

καὶ παρ᾽ ἡμῖν, ἀλλὰ χἂν πλούτου χαὶ πόλεων χαὶ τῶν ἄλλων ἀγαθῶν στερηϑῶμεν, ὁ γοῦν 

νόμος ἡμῖν ἀϑάνατος διαμένει" χαὶ οὐδεὶς Ιουδαίων οὔτε μαχρὰν οὕτως ἂν ἀπέλϑοι τῆς 

πατρίδος οὔτε πιχρὸν φοβήσεται δεσπότην, ὡς μὴ πρὸ ἐχείνου δεδιέναι τὸν νόμον. (218) εἰ 

μὲν οὖν διὰ τὴν ἀρετὴν τῶν νόμων οὕτω πρὸς αὐτοὺς διαχείμεϑα, συγχωρησάτωσαν ὅτι 

χρατίστους ἔχομεν νόμους. εἷ, 1 42, 
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βολαῖς χατά τε εὐπραγίας χαὶ τοὐναντίον, οὐδὲν ἀλλ᾽ οὐδὲ τὸ ἀιχρότατον 

τῶν ] διατεταγμένων ἐχινήθη, πάντων ὡς ἔοιχε τὸ σεμνὸν χαὶ θεοπρεπὲς Ρ.1] 

10 αὐτῶν ἐχτετιμηχότων. ἃ δὲ μὴ λιμὸς ἢ λοιμὸς ἢ πόλεμος ἢ βασιλεὺς 

ἢ τύραννος ἢ ψυχῆς ἢ σώματος ἢ παϑῶν ἣ χαχιῶν ἐπανάστασις ἵ τι 

ἄλλο ὕεήλατον ἢ ἀνθρώπειον χαχὸν ἔλυσε, πῶς οὐ περιμάχητα χαὶ 5 

17 παντὸς λόγου χρείττονα χαϑέστηχεν; (4.) ἀλλ᾽ οὔπω τοῦτο ϑαυμαστόν, 

χαίτοι μέγα χαϑ᾽ αὑτὸ δεόντως ἄν νουισϑέν, τὸ ἐξ ἅπαντος τοῦ χρόνου 

πεφυλάχϑαι τοὺς νόμους ἐν βεβαίῳ: ἀλλ᾽ ἐχεῖνο θαυμασιώτερον, ὡς 

ἔοιχε, τὸ μὴ μόνον ᾿Ιουδαίους ἀλλὰ χαὶ τοὺς ἄλλους σχεδὸν ἅπαντας 

χαὶ υάλιστα οἷς ἀρετῆς πλείων λύγος πρὸς τὴν ἀποδοχὴν αὐτῶν χαὶ 10 

τιαὴν ὡσιῶσϑαι" γέρας γὰρ τοῦτ᾽ ἔλαχον ἐξαίρετον, ὃ μηδενὶ πρόσεστιν 

18 ἑτέρῳ. σημεῖον δέ" τῶν χατὰ τὴν Ἑλλάδα χαὶ βάρβαρον, ὡς ἔπος 

εἰπεῖν, οὐδεμία πόλις ἐστίν, ἣ τὰ ἑτέρας νόμιμα τιμᾷ, μόλις ὃὲ καὶ τῶν 
Ὺ : 

αὑτῆς εἰς ἀεὶ περιέχεται, πρὸς τὰς τῶν χαιρῶν χαὶ τῶν πραγμάτων 

19 μεϑαρμοζομένη τροπάς. ᾿Αϑηναῖοι τὰ Λαχεδαιμονίων ἔϑη χαὶ νόμιμα 15 

προβέβληνται χαὶ Λλαχεδαιμόνιοι τὰ ᾿Αϑηναίων: ἀλλ οὐδὲ χατὰ τὴν 

βάρβαρον Αἰγύπτιοι τοὺς Σχυϑῶν νόμους φυλάττουσιν ἢ Σχύϑαι τοὺς 

Αἰγυπτίων ἢ συνελόντι φράσαι τοὺς τῶν χατ᾽ [ὐρώπην οἱ τὴν ᾿Ασίαν 

οἰχοῦντες ἢ τοὺς τῶν ᾿Ασιανῶν ἐϑνῶν οἱ ἐν Εὐρώπῃ" ἀλλὰ σχεδὸν οἵ 

ἀφ᾽ Ἡλίου ἀνιόντος ἄχρι δυομένου, πᾶσα χώρα χαὶ ἔῦνος χαὶ πόλις, 20 

τῶν ξενιχῶν νομίμων αἀλλοτριοῦνται χαὶ οἴονται τὴν τῶν οἰχείων ἀπο- 

20 δοχήν, εἰ τὰ παρὰ τοῖς ἄλλοις ἀτιμάζοιεν, συναυξήσειν. ἀλλ΄͵ οὐχ 

ὧδ᾽ ἔχει τὰ ἡμέτερα' πάντας γὰρ ἐπαγεται χαὶ συνεπιστρέφει, βαρβάρους, 

1 σμιχρύότατον ΥΟΚ 3 πάντων] πάντως Μ 8. μὴ βετίρβὶ: δὴ Εις μήτε 
οοίοτὶ (ν) λιμὸς ἢ οῃ. ΥΟΚ 4. χαχῶν ἡ ἐπαναστάσεις 

ὅ ἢ οἷα, ΟἹ οὐ περιμάχητα ΕΘῊΗΡ: οὐχ ὑπερμάχητα σοίονὶ ἴ χαὶ δηϊὲ 

χα δά, αὶ ἑαυτὸ ΝῸΚ δεόντιυς ἂν] οὕτω ΒΕΜΑ, οὕτως ἂν Υ', οὕτως εἶνα, 

ΥΞῸΚ 8. 9. ὡς ἔοιχε ϑαυμασιώτερον ἰγᾶθδρ. ΥῸΚ Βαγθ. 10 μάλισϑ᾽ Βατῦ. 

11 τοῦτο Καὶ ἔλαχον ΘῊΡ Ιθατθ.: ἔλαχεν σοῖοτί 19 ἑτέρου ΝῸΚ 

14. αὐτῆς ΒΕΜΥ ΤΠ Ράγθ. εἰς ἀεὶ οὐ). αἴ, τῶν (ΘῊΡ Βαγοι: οἷα ὁοτοτὶ 

16 προβέβληται (ἱ, προβάλλονται ΗΡ οὐδὲ ΒῊΡ : οὐδ᾽ οἱ νΟΚΟ, οὐχὶ ΒΕΝΑ 

10. 11 κατὰ τὴν βάρβαρον) χαὶ τὰ τῶν βαρβάρων Δ, βαρβάρων οἰΐαδιη Κὶ 11 σκυϑι- 

χῶν Καὶ φυλάσσουσιν Υ Καὶ α]1ῖ. τοὺς] τῶν 18 συνελόντα ΒΕΜΑ φέναι Ὁ, 

γρ. φράσαι τπὴρ. Ὁ τῶν οὔ. 60 19 ἐϑῶν ἃ αἰτ, οἱ ἡ ἃ, οα. ΚΟΚΕ 

20 ἄχρι καὶ δυομένου ἡ Ὁ} παρ᾽ ἄλλοις ΒΜ ἀτιμάζοιε ΒΕΜΗΡ 23. ὧδ᾽ 

ἔχει τὰ ἡμέτερα (1 Βατῦ.: ὧδε τὰ ἡμέτερα ἔχει ἩΡ (ν), οὕτως ἔχει τὰ ἡμέτερα σεζοτί 

θ--1ὖὸ ρεγρὶι Βαγὺ. ΓΚ ὅδ: χαὶ μετ᾽ ὀλίγα: ἀλλ᾽ οὔπω --- τροπάς, 22 --οὀρῦ, 5. ρεογρὶΐ 
Βα, ΓΝ δῦ: καὶ μετὰ μιχρά; ἀλλ᾽ οὐχ -- ἐχτετίμηχε. 98 ξᾳ4ᾳ. ]οκεμᾶ. σονέγα 
Αρίονειν. 11 9380 ὑφ᾽ ἡμῶν τε διηλέγχϑησαν οἱ νόμοι καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν ἀνθρώποις 
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Ἕλληνας, ἠπειρώτας, νησιώτας, ἔϑνη τὰ ἕξῷα, τὰ ἑσπέρια, Εὐρώπην, 
᾿Ασίαν, ἅπασαν τὴν οἰχουμένην ἀπὸ περάτων ἐπὶ πέρατα. τίς γὰρ τὴν 2] 

ἱερὰν ἐχείνην ἑβδύμην οὐχ ἐχτετίαηχεν, ἄνεσιν πόνων χαὶ ῥαστώνην 

αὑτῷ τε χαὶ τοῖς πλησιάζηυσιν, οὐχ ἐλευϑέρηις μόνην ἀλλὰ χαὶ δούλοις, 
οι μᾶλλον δὲ χαὶ ὑποζυγίοις διδούς: φϑανει γὰρ ἢ ἐχεχειρία χαὶ πρὸς 9} 

πᾶσαν ἀγέλην χαὶ ὅσα πρὸς ὑπηρεσίαν γέγονεν ἀνθρώπου χαϑαάπερ 

δοῦλα θεραπεύοντα τὸν φύσει δεσπότην, φϑαάνει χαὶ πρὸς δένδρων χαὶ 
- πς δῷ 2 ", ᾿ ν 4  » 4 ᾿ ᾽ ᾽ -" 

φυτῶν ἅπασαν ἰδέαν: οὐ γὰρ ἔρνος, οὐ χλαάδον, αλλ οὐδὲ πέταλον 

ἐφεῖται τεμεῖν ἢ χαρπὸν ὁντινοῦν δρέψασθαι, πάντων διαφειαένων χατ᾽ μ [ ἱ 
ν». 138 Μι ἐχείνην [ τὴν ἡμέραν χαὶ ὥσπερ ἐλευϑερίαν ἀγόντων, χοινῷ χηρύγματι 

1 -, υηδενὸς ἐπιψαύοντος. τίς δὲ τὴν λεγομένην νηστείαν οὐ τέϑηπε χαὶ 33 

προσχυνεῖ ὃι᾿ ἔτους ἀγομένην τῆς ἱερομηνίας αὐστηρότερον χαὶ σεμ- 

νότερον τρύπον; ἐν ἢ μὲν γὰρ πολὺς ἄχρατος χαὶ τράπεζαι πολυτελεῖς 

χαὶ ὅσα περὶ ἐδωδὴν χαὶ πόσιν ἄφϑονα πάντα, ὃι᾽ ὧν αἱ ἀχόρεστοι 

ιὉ Ἰαστρὸς ἡδοναὶ συναύξονται προσαναρρηϊνῦσαι χαὶ τὰς ὑπογαστρίους 

ἐπιθυμίας" ἐν ἢ δ᾽ οὐ σιτίον, οὐ ποτὸν ἔξεστι προσενέγχασϑαι, 94 

χαϑαραῖς ὅπως διανοίαις, μηδενὸς ἐνοχλοῦντος μηδ᾽ ἐμποδίζοντος 

σωματιχοῦ παάϑους, ὁποῖα φιλεῖ συμβαίνειν ἐχ πλησμονῆς, ξορτάζωσιν 

ἰλασχύμενοι τὸν πατέρα τοῦ παντὸς αἰσίοις εὐχαῖς, δι᾿ ὧν ἀμνηστίαν 

20 μὲν παλαιῶν ἁμαρτημάτων, χτῆσιν δὲ χαὶ ἀπόλαυσιν νέων ἀγαϑῶν 

εἰώϑασιν αἰτεῖσϑαι. 

3. ἐχείνην ΠΡ: ὁπ σοἰοτὶ ἐχτετίμηχας Καὶ πόνων ἄνεσιν ἰγάηβρ. ΥΟΚ 

ἡ αὐτῶ ΒΕΜΕΙΠΙΚ 5. ἐχχεχειρία ΥΚ͵ΑΘΗΞ 411. χαὶ ΟἨΡ: οἴῃ. οσοἰοτὶ 

ὃ πᾶσαν οιῃ. (ἱ  ϑεραπεύονχα ΟΠ: ϑεραπεύσαντα Υ Ὁ, ϑεραπεύσοντα εοίοτί 

φύσει} ἴδιον ἡ 8 ἀλλ᾽ οι. ἡ 9. ὁντιναοῦν Υ ὍΚ διαφειμένων 
ροβῖ ἡμέραν (10) ἐγαπερ. ΥῸΚ 10 διαγόντων ΥὉΚ χοινῷ -- ἐπιψ αὐ- 

οντὸς (11) οἵα. ΚΥΟΚ 11 νηστείαν] ἑστίαν Η, νηστείαν τὴς. 113 12 ροκί 

πηοσχυνεῖ δα, μάλιστα (ἰ, καὶ μάλιστα ΕΠ (ν) ἀγομένης ΥΟΚ 1 ἢ ὍΗΡ: 

ἧς Ε,, αἷς οοἰοτὶ τράπεζα πολυτελὴς ΠΡ (Ταγη.) 14. ἀχόραστοι Μ, ἀχό- 
λαστοι σοπὶ. Μαῃζ. 12 προσαναρρηγνῦσθαι Καὶ τὰς ὁπι. Ν. ι0 δὲ ΥΘΚ 

11 ὅπως} ἁπλῶς ΥΚ μηδὲ παρεμποδίζηοντος Ρ 18. ἑορτάζουσιν ΥΟΚΕΤΡ 

19. αἰσίαις ΝῸ ἀμνηστίαν ὁο,: ἀμνηστείαν ν 21 εἰώϑασιν οὐ. Εὶ 

ἀεὶ καὶ μᾶλλον αὑτῶν ζῆλον ἐμπεποιήχατσι, . ... (282) οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ πλήϑεσιν ἤδη 

πολὺς ζῆλος γέγονεν ἐκ μαχροῦ τῆς ἡμετέρας εὐσεβείας, οὐδ᾽ ἔστιν οὐ πόλις “Βλλήνων 

οὐδ᾽ ἡτισοῦν οὐδὲ βάρβαρος οὐδὲ ἕν ἔϑνος, ἔνϑα μὴ τὸ τῆς ἑβδομάδος, ἣν ἀργοῦμεν ἡμεῖς, 

ἔϑος οὐ διαπεφοίτηχε χαὶ αἱ νηστεῖαι χαὶ λύχνων ἀναχαύσεις χαὶ πολλὰ τῶν εἰς βρῶσιν 

ἡμῖν οὐ νενομισμένων παρατετήρηται. 

11--ἹιΞῇ ρεγρὶς Βαγῦ, ΕΥ̓ 88; χαὶ πάλιν: τίς δὲ --- τρόπον, 
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3ἢ (8.) Τὸ δὲ τῆς νομοθεσίας ἱεροπρεπὲς ὡς οὐ παρ᾽ Ἰουδαίοις μόνον 
, 

ἀλλὰ χαὶ παρὰ πᾶσι τοῖς ἄλλοις τεϑαύμασται, δῆλον ἔχ τε τῶν εἴρη- 

20 μένων ἤδη χὰχ τῶν μελλόντων λέγεσθαι. τὸ παλαιὸν ἐγράφησαν οἱ 

γόμοι Ἰλώσσῃ ΧΝαλδαϊχῇ χαὶ μέχρι πολλοῦ διέμειναν ἐν ὁμοίῳ τὴν δια- 

λεχτὸν οὐ μεταβάλλοντες, ξως: μήπω τὸ χαάλλος εἰς τοὺς ἄλλους ὃ 

δ] ἀνθρώπου; ἀνέφηναν αὑτῶν. ἐπεὶ δὲ ἐχ τῆς χαϑ᾽ ἐχάστην ἡμέραν 

συνεχοῦς μελέτης χαὶ ἀσχήσξως τῶν χρωμένων αἴσϑησις ἐγένετο χαὶ 

ἑτέροις χαὶ τὸ χλέος ἐφοίτα πανταχόσε --- τὰ γὰρ χαλὰ χᾷἄν φϑόνῳ 

πρὸς ὀλίγον ἐπισχιασϑῇ χρόνον, ἐπὶ χαιρῶν αὖϑις ἀναλάμπει φύσεως 
εὐμενεία --- δεινὸν ἡγησαάμενοί τινες, εἰ οἱ νόμοι παρὰ τῷ ἡμίσε! 10 

τμήματι τοῦ γένους ἀνθρώπων ἐξετασθήσονται μόνῳ τῷ βαρβαριχῷ, τὸ 

δ᾽ Ἑλληνιχὸν εἰς ὅπαν ἀμοιρήσει, πρὸς ἑρμηνείαν τὴν τούτων ἐτράποντο. 

5 τὸ δ᾽ ἔργον ἐπεὶ χαὶ μέγα ἣν χαὶ χοινωφελές, οὐχ ἰδιώταις οὐδ᾽ ἄρχουσιν, 

ὦν πολὺς ἀριϑμός, ἀλλὰ βασιλεῦσι χαὶ βασιλέων ἀνετέϑη τῷ δοχιμωτάτῳ, 

89. {Πτολεμαῖος ὁ Φιλάδελφος ἐπιχληϑεὶς τρίτος μὲν ἦν ἀπ᾿ ᾿Αλεξάνδρου .«- [ἀ} 

τοῦ τὴν Αἴγυπτον παραλαβόντος, ἀρεταῖς δὲ ταῖς ἐν ἡγεμονίᾳ πάντων, 
4.,} - ἣν ΄.Σ ΄ 4 Ὁ" ν . ᾿ ἈΞ Α ’ “ὯΝ οὐχὶ τῶν χαῦ᾽ αὑτὸν μόνον, [ ἀλλὰ χαὶ τῶν πάλαι πώποτε γεγενημένων ρΡ. 199 Ν. 

ἄριστος, οὗ χαὶ μέχρι νῦν τοσαύταις ὕστερον γενεαῖς ἄδεται τὸ χλέος 

πολλὰ δείγματα χαὶ μνημεῖα τῆς μεγαλοφροσύνης χατὰ πόλεις χαὶ χώρας 
"» ᾿ [2 »ν Ἁ [2 μ᾿ 3 [4 ᾿ ᾿ 

ἀπολιπόντος, ὡς ἤδη χαὶ ἐν παροιμίας εἴδει τὰς ὑπερόγχους φιλοτιμίας Ὁ 

1 νομοϑέσεως Καὶ παρὰ ΥΚ 4 γλώττη ΒατΌ. Ὁ. μεταβαλόντις ΥῸΚ 

τὸ χάλλος εἰς οἴη. Βατγῦ. ὃ. 0 τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις Βατῦ. 0 ἀνέφηναν ΗΡ 

Βαγθ.: ἀνέφηνεν Ε΄, ἐνέφηναν σείογὶ αὑτῶν ΑΥ̓ἸὉὍ: αὐτοὺς Βατν., αὐτῶν σείετὶ 
δ᾽ Α Βλι". 1 ἐγίνετο ΥΟΚῈ Βατθ. 9. ἐπὶ χαιρῶν Ε Βατθ.: ἐπὶ χαιρῶ Ὁ Μακ., 
ἐπὶ χαιρὸν οοἰοτὶ αηΐθ αὖϑις δαά. λυϑεὶς ΠΜ, λυϑέντα ὮὉΡ Μαχ., λυϑὲν Βᾶτούς, 

10 εὐγενεία ΒΕΜΑ Βατῦ. 11 γένους ἀνθρώπων Εὶ Ἰθατῦ.: ἀνθρώπων γένους δοίοτί; 

τοῦ ἀνθρώπων γένους οἵη. ἴῃ τοχία ΠῚ, αὐ, πρ. ἢ 12 εἰσάπαν ἡ 13. οὐδ᾽] 

οὐκ ΒΕΜΑ 14. πολὺς] ὁ πολὺς ΕΡ Βατῦ., οὐ πολὺς ΟἿ (ν) ἀνετέϑη] ἀνε" 

τέους Καὶ Ι ἣν ΒΗ͂ΜΑ: ἦν τῶν σοίοτὶ ἀπὸ ΒΕΜΛΕ 10 τοῦ ΒΕΜΑ: 

οἵ, σρίογὶ παραλαβόντος ΒΕΜΑ : παραλαβόντα Βαγῦ., παραλαβόντων σοίοτγί 

117 ρμγ. τῶν] τὸν (ὗ ἀλλὰ οἵα. Α΄, βαρρ]. Υ3 πάλαι οἵη. θατῦ. 

.18 ἄδετε (ἰ 

1---910,5. ρμεγρίς Βαγὺ. Κ᾽ 6; χαὶ μετά τινα: τὸ δὲ --- ἐπίσης δείχνυνται. 
8-ὁὁ. ΠΡ [0]. 8594ν ὉΜΟ (01, θοὴν Φίλωνος ἐκ τῆς τῶν νόμων ἀλληγορίας Με]. Βατοςα. 

[0]. 292 ν Μαχ. ἔε]. ἐὰρ. 84 Φίλωνος: τὰ χαλὰ -- ἀναλάμπει. 15--Ἠ,ὉῸ 710. διαυτ' 

Ζιγάμς δ πιέπς, 1 47 (ρ, 108,29. ΝΥ Θη56}} λέγει δὲ ὁ αὐτὸς Φίλων χαὶ περὶ τῶν 
συγγραμμάτων τοῦ Μωυσέως, ὅτι ὑπ᾽ αὐτοῦ μὲν τῇ Χαλδαϊχῃ γλώττῃ ἐγράφη, ὕστερον δὲ 
ὑπὸ Πτολεμαίου εἰς τὴν ᾿ Ελλάδα μετεφράσϑη, ὃς τρίτος ἦν τῶν ἀπ᾽ ᾿Αλεξάνδρου τὴν 
Αἴγυπτον παραλαβόντων, Φιλάδελφος ἐπιχεχλημένος. 
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χαὶ μεγάλας χατασχευὰς Φιλαδελφείους ἀπ᾽ ἐχείνου χαλεῖσϑαι. συνόλως 80 
μὲν οὖν ἣ τῶν Πτολεμαίων οἰχία διαφερόντως παρὰ τὰς ἄλλας βασιλείας 
ἤχμασεν, ἐν δὲ τοῖς Πτολεμαίοις ὁ Φιλάδελφος: ὅσα γὰρ εἷς ἔδρασεν 

οὗτος ἐπαινετά, μόλις ἐχεῖνοι πάντες ἀϑρόοι διεπράξαντο, γενόμενος 
ὁ χαϑάπερ ἐν ζῴῳ τὸ ἧἡγεμονεῦον χεφαλὴ τρόπον τινὰ τῶν βασιλέων. 

(6.) ὁ δὴ τοιοῦτος ζῆλον χαὶ πόϑον λαβὼν τῆς νομοθεσίας ἡμῶν εἰς 3] 

Ἑλλάδα γλῶτταν τὴν Χαλδαϊχὴν μεϑαρμόζεσϑαι διενοεῖτο χαὶ πρέσβεις 

εὐθὺς ἐξέπεμπε πρὸς τὸν τῆς Ἰουδαίας ἀρχιερέα χαὶ βασιλέα --- ὁ γὰρ 
αὐτὸς ἦν --- τό τε βούλημα δηλῶν χαὶ προτρέπων ἀριστίνδην ἐλέσϑαι 

10 τοὺς τὸν νόμον διερμηνεύσοντας. ὃ δ᾽ οἷα εἰχὸς ἡσϑεὶς χαὶ νομίσας 82 
οὐχ ἄνευ ϑείας ἐπιφροσύνης περὶ τὸ τοιοῦτον ἔργον ἐσπουδαχέναι τὸν 

βασιλέα, σχεψάμενος τοὺς παρ᾽ αὑτῷ δοχιμωτάτους Ἑβραίων, οἵ πρὸς 

τῇ πατρίῳ χαὶ τὴν Ἑλληνιχὴν ἐπεπαίδευντο παιδείαν, ἄσμενος ἀποστέλλει. 

ὡς δ᾽ ἦχον, ἐπὶ ξενίαν χληϑέντες λόγοις ἀστείοις χαὶ σπουδαίοις τὸν 33 

1 ἑστιάτορα εὐώχουν ἀντεφεστιῶντες" ὃ μὲν γὰρ ἀπεπειρᾶτο τῆς ἑχάστου 

σοφίας χαινὰς ἀλλ᾽ οὐ τὰς ἐν ἔϑει ζητήσεις προτείνων, οἱ δ᾽ εὐστόχως 

χαὶ εὐθυβόλως, οὐχ ἐπιτρέποντος μαχρηγορεῖν τοῦ χαιροῦ, χαϑάπερ 

ἀποφϑεγγόμενοι τὰ προταϑέντα διελύοντος δοχιμασϑέντες δ᾽ εὐθὺς 34 

ἤρξαντο τὰ τῆς χαλῆς πρεσβείας ἀποτελεῖν χαὶ λογισάμενοι παρ᾽ αὑτοῖς, 

0 ὅσον εἴη τὸ πρᾶγμα ϑεσπισϑέντας νόμους χρησμοῖς διερμηνεύειν, μήτ᾽ 

1 φιλαδελφίους (ἀἱ Βατῦ. 2. βασιλείας οπ!. Α 8 ὃ οὐ. ΒΕΜΑ 
ὃ. 4 οὗτος ἔδρασεν ἰγᾶπδρ. ΒαΑγὺ. ἐχεῖνα Α ὃ τὸ] τῶ ἃ ὕ νομο- 

ϑέσεως Καὶ 9. ἀριστίνδην] ἀρίστην δὴν Βατὺ. 10 τοὺς] τὸν αὶ 
διερμηνεύοντας ΑΥἹ 12 αὑτῷ Υ3ΟΚ: αὐτῶ ςεϊοτὶ 18 παιδίαν ἃ 

14 ἐπὶ ξενία ΒΕΜΑ, ἐπὶ τὴν ξενίαν ΥΟΚ ἀστίοις Πατῦ. 18 ἀντεφεστι- 

ὦντες Ε Βδγ)».: ἀνθεστιῶντες σοίοτὶ ἀπεπειρᾶτο ΟΠΡ Βαγῦ.: ἐπειρᾶτο οσοίογὶ 

160 δὲ Βατῦ. 18 προτεϑέντα ΥΌΚΗΡ Βατῦ. 19 ἤρχοντο ΕΘΗ3 Βατῦ., 

εἵλοντο Ρ (Η! υἱὐ νἱκ(.) ἐπιτελεῖν (ΠΡ Βατγὺ. (ν) καὶ ΘῊΡ Βατγῦ.: ὁαι. 

οοἰοτὶ Ροϑβὶ λογισάμενοι δά, δὲ ΥῸΚ αὑτοῖς ΥΟΚῊΞ; αὐτοῖς οοίοτὶ 
20 ϑεσπισθέντες αὶ νόμοις Ε Ροβί χρησμοῖς αὐἰά, ϑείοις ΥἹῸΝ 

] --- ὃ Ν' [0]. ὅ1τς συνόλως --- τῶν βασιλέων. 6---18 Νιοείαε Οαίεπα ἱπ Ῥεαίπι. 

(Πἶρης Ρ. (ὦν τὶ 69. Οο]. 100) Φίλωνος καὶ ᾿Ιουστίνου: .... ὅτε δὲ μετὰ ᾿Αλέξανδρον 

τὸν Μαχεδόνα ὁ Φιλάδελφος Πτολεμαῖης χατ᾿ Αἴγυπτον ἐβασίλευσε, ζῆλον λαβὼν τῆς 
Ἰουδαίων φιλοσοφίας εἰς “Ελλάδα γλῶτταν τὴν Χαλδαϊχην μεϑαρμόζεσθαι διενοεῖτο χαὶ 

πρέσβεις εὐθὺς ἐξέπεμπε πρὸς ᾿Αζαρίαν τὸν τότε τῆς ᾿Ιουδαίας ἀρχιερέα, τὸ βούλημά τε 
δηλῶν καὶ προτρέπων ἀριστίνδην ἐλέσϑαι τὸν νόμον διερμηνεύσοντας, ὁ δὲ ἀρχιερεὺς οἷα 

εἰχὸς ἡσθεὶς χαὶ νομίσας οὐκ ἄνευ ϑείας ἐπιφροσύνης περὶ τὸ τοιοῦτον ἔργον ἐσπουδαχέναι 
τὸν βασιλέα, σχεψάμενος τοὺς παρ᾽ αὐτῷ δοχιμωτάτους “Ἑβραίων, οἱ πρὸς τῇ πατρίῳ καὶ 
τὴν ᾿Ελληνιχὴν ἐπεπαίδευντο παιδείαν, χαὶ ἐξ ἐκάστης τῶν δώδεχα φυλῶν ἕξ ἄνδρας ἐπι- 

λεξάμενος ἄσμενος ἀποπτέλλει. 18 ἀντεφεστιῶντες ὁ ΡΙαί, Τί. ἢ. 170, 
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" ΄ “- “- - “ ’ 3 ᾿ ; »» 9 - 

ἀφελεῖν τι μήτε προσϑεῖναι ἢ μεταϑεῖναι δυναμένους, ἀλλὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς 

ἰδέαν χαὶ τὸν τύπον αὐτῶν διαφυλάττοντας, ἐσχύπουν τὸ χαϑαρώτατον 
π ἢ τῶν περὶ τὸν τόπον χωρίων ἔξω πόλεως: τὰ γὰρ ἐντὸς τείχους ἅτε 

παντοδαπῶν πεπληϑότα ζῴων διὰ νόσους χαὶ τελευτὰς χαὶ τὰς ὑγιαι- 

ςι δ δ νόντων οὐχ εὐαγεῖς πράξεις ἦν ὕποπτα. νῆσος ἢ Φάρος πρόχειται τῆς 

᾿Αλεξανδρείας, ἧς αὐχὴν ὑποταίνιος τέταται πρὸς τὴν πόλιν περιχλειόμενος 

[ οὐχ ἀγχιβαϑεῖ τὰ δὲ πολλὰ τεναγώδει θαλάττῃ, ὡς χαὶ τῆς τῶν μ. 140 ἡ. 

χυμάτων φορᾶς τὸν πολὺν ἦχον χαὶ πάταγον ἐχ πάνυ μαχροῦ δια- 

80 στήματος προεχλύεσθϑαι. τοῦτον ἐξ ἁπάντων τῶν ἐν χύχλῳ χρίναντες 

ἐπιτηδειότατον εἶναι τὸν τόπον ἐνησυχάσαι χαὶ ἐνηρεμῆσαι χαὶ μόνῃ τῇ 10 

ψυχῇ πρὸς μόνους δμιλῆσαι τοὺς νόμους, ἐνταυθοῖ χατέμειναν χαὶ τὰς 

ἱερὰς βίβλους λαβόντες ἀνατείνουσιν ἅμ᾽ αὐταῖς χαὶ τὰς χεῖρας εἰς 

οὐρανόν, αἰτούμενοι τὸν ϑεὸν μὴ διαμαρτεῖν τῆς προϑέσεως" ὃ δ᾽ ἐπι- 

νεύει ταῖς εὐχαῖς, ἵνα τὸ πλεῖστον ἢ χαὶ τὸ σύμπαν γένος ἀνθρώπων 

ὠφεληϑῇ χρησόμενον εἰς ἐπανόρθωσιν βίου φιλοσόφοις καὶ παγχάλοις 1 

9 ω] διατάγμασι. (1.) χαϑίσαντες δ᾽ ἐν ἀποχρύφῳ χαὶ μηδενὸς παρόντος 

ὅτι μὴ τῶν τῆς φύσεως μερῶν, γῆς ὕδατος ἀέρος οὐρανοῦ, περὶ ὧν 

πρῶτον τῆς γενέσεως ἔμελλον ἱεροφαντήσειν --- χοσμηποιία γὰρ ἢ τῶν 

γόμων ἐστὶν ἀρχή ---- χαϑάπερ ἐνθουσιῶντες προεφήτευον οὐχ ἄλλα 

ἄλλοι, τὰ δ᾽ αὐτὰ πάντες ὀνόματα χαὶ ῥήματα, ὥσπερ ὑποβολέως 30 

88 ἑχάστοις ἀοράτως ἐνηχοῦντος. χαίτοι τίς οὐχ οἶδεν, ὅτι πᾶσα μὲν 

1 ἢ] μήτε ΘῊΡ Βατῦ. δύνασθαι ΥῸΚ 2 διαφυλάξασϑαι ΥἿῸΚ 

ὃ ἔξω τῆς πόλεως ΥὍΚ θατθ. ἁ πεπληϑότα οοὐά.: πληρωθϑέντα Υὶ 

θ. αὐχὴν ΘῊΡ Βανν.: ἀρχὴ οεἰογίὶ τέταται ἃ Βατὺ.: τέτραπται Εἰ, τέτα ται Μ' 

τέταχται ὁοίοτνϊ περιχλειόμενος ΕἸΠΡ Βδτγθ.: περιχλυζόμενος ΥἿὍΚ (ν), περιχλι- 

νόμενος οθίοτὶ ἴ τεναγώδη ΒΒῈΝ ϑαλάσση (ἰ τῶν οἵη. Ε' 

5 ἐχ πάνυ οἴη. Ν μαχροῦ ΕΠΠΠΡ Βατῦ.: πολλοῦ σοἰοτγὶ 9. χρίνοντες ΠῊΡ 

10 τὸν ΕΘΠΗΠΡ βάν, : οἵη, οοίογὶ ἐνησυχῆσαι ΥΚ’ 11 ἐνταῦϑα Βατὶν. 

12... 10 εἰς τὸν οὐρανόν ΒΕΜΑ 1 δὲ ΥΚ 14 γένος ἀνθρώπων ΒΕΜΑΕ: 

Ἰένος τῶν ἀνθρώπων (ΠΡ΄ ἀνϑρώπων γένος ΝῸΚ Βανυ. 12 ὠφελήση ΕΘΠῊΡ 

(Τυγν.), ὠφελήσει ἰθατΌ, χρησόμενος (ἱ 18 πρώτων δ ὍΚ(, Βατῦ. 

ἔμελλον οἵα. ἃ 19. ἀρχὴ ἐστι ἴγαμϑρ. ΥῸΚ 90 ἄλλοι ΕΟῊΡ Βατεῦ.: 

ἄλλος οοἴοτνὶ 91 ἐχάστοις ΘῊΡ Βαγῦ.: ἐχάστω σοίοτὶ οἷδεν σοσά,: εἶδεν ν 

90---2] ρουσὶς Νίςοίας 1. 1.: οἱ δὲ ἐν διαφόροις οἰχίσχοις κατὰ δύο, ὥς φησιν ὁ Ἰουδαῖος 

Φίλων, ..., διαιρεθέντες ἐν Φάρῳ τῇ ᾿Αλεξανδρείας νήσῳ πᾶσαν τὴν ϑείαν γραφὴν χαὶ 

αὐτοὺς τοὺς Ψαλμοὺς ἡρμήνευσαν, χαὶ πάντες ἐν τῇ ἑρμηνείᾳ συνεφώνησαν οὐδὲν ἀλλήλων 

παραλλάξαντες οὔτε χατὰ τὴν ἔννοιαν οὔτε χατὰ τὴν λέξιν, ἀλλὰ τὰ αὐτὰ ὀνόματα χαὶ 

ῥήματα, ὥσπερ ὑποβολέως ἑκάστῳ ἀοράτως ἐνηχοῦντος, τοῖς δηλουμένοις ἐναρμοσάμενοι 

πράγμασιν, ὥστε ϑαυμάσαι τὸν [᾿τολεμαῖον. 
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διάλεχτος, ἢ δ᾽ Ἑλληνιχὴ διαφερόντως, ὀνομάτων πλουτεῖ, χαὶ ταὐτὸν 

ἐνθύμημα οἷόν τε μεταφράζοντα χαὶ παραφράζοντα σχηματίσαι πολλαχῶς. 

ἄλλοτε ἄλλας ἐφαρμόζοντα λέξεις: ὅπερ ἐπὶ ταύτης τῆς νομοϑεσίας οὗ 

φασι συμβῆναι, συνενεχϑῆναι δ᾽ εἰς ταὐτὸν χύρια χυρίοις ὀνόμασι, τὰ 

δ᾽ Ἑλληνιχὰ τοῖς Χαλδαϊχοῖς, ἐναρμοσθέντα εὖ μάλα τοῖς δηλουμένοις 

πράγμασιν. ὃν γὰρ τρόπον. οἶμαι, ἐν γεωμετρία χαὶ διαλεχτιχῇ τὰ 39 - 

Ι ’ ΄ , ν " » , μ᾿ 1 γ" σημαινόμενα ποιχιλίαν ἑρμηνείας οὐχ ἀνέχεται. μένει δ᾽ ἀμετάβλητος 
. »»ν - - , " Ὑ ΄ ᾿ ΄ 
ἢ ἐξ ἀρχῆς τεϑεῖσα, τὸν αὐτὸν ὡς ἔοιχε τρόπον χαὶ οὗτοι συντρέχοντα 

τοῖς πραγμασιν ὀνόματα ἐξεῦρον, ἅπερ δὴ μόνα ἢ μάλιστα τρανώσειν 

10 ἔμελλεν ἐμφαντιχῶς τὰ δηλούμενα, σαφεστάτη δὲ τοῦδε πίστις" ἐαν 40 

τε Χαλδαῖοι τὴν Ἑλληνιχὴν γλῶτταν ἐάν τε Ἕλληνες τὴν Χαλδαίων 

ἀναδιδαγϑῶσι χαὶ ἀμφοτέραις ταῖς γραφαῖς ἐντύχωσι, τῇ τε Χαλδαϊχῇ 

χαὶ τῇ ἑἐρμηνευϑείσῃ, χαϑάπερ ἀδελρὰς μᾶλλον δ᾽ ὡς μίαν χαὶ τὴν 

αὐτὴν ἔν τε τοῖς πράγμασι χαὶ τοῖς ὀνόμασι τεϑήπασι χαὶ προσχυνοῦσιν, 

15 οὐχ ἐρμηνέας ἐχείνους ἀλλ᾽ ἱεροφάντας χαὶ προφήτας προσαγορεύοντες, οἷς 

ἐξεγένετο συνδραμεῖν λογισμοῖς εἰλιχρινέσι τῷ Μωυσέως χαϑαρωτάτῳ πνεύ- 

ματι. διὸ χαὶ μέχρι νῦν ἀνὰ πᾶν ἔτος ἑορτὴ χαὶ πανήγυρις ἄγεται χατὰ τὴν 41] 

Φάρον νῆσον, εἰς ἣν οὐχ Ἰουδαῖοι μόνον ἀλλὰ χαὶ παμπληϑεῖς ἕτεροι 

Ρ. “1 ΝΜ. διαπλέουσι τό τε [ χωρίον σεμνυνοῦντες, ἐν ᾧ πρῶτον τὰ τῆς ἑρμηνείας 

50 ἐξέλαμψε, χαὶ παλαιᾶς ἕνεχεν εὐεργεσίας ἀεὶ νεαζούσης εὐχαριστήσοντες τῷ 

ϑεῷ. μετὰ δὲ τὰς εὐχὰς καὶ τὰς εὐχαριστίας οἱ μὲν πηξάμενοι σχηνὰς ἐπὶ 42 

τῶν αἰγιαλῶν οἱ δ᾽ ἐπὶ τῆς αἰγιαλίτιδος ψάμμου κχαταχλινέντες ἐν 

1 ὀνομάτων οἴη. ΠΡ, δα. τὴν. ΡΣ τὸν αὐτὸν ἃ 2 ἐνθύμημα εἰ τε οἴη. α 
χαὶ παραφράζοντα οη. ΒΕΜΑΕ 8 ἄλλοτε) ἄλλας τε ΕΗ! Βατῦ, ἄλλας] 

ἀλλοίας ΟΚΟῸῊΗΞ, ἄλλοις ΗΠ! Ἰθατῦ., ἄλλαις Εὶ νομοϑέσεως Καὶ ἡ ταὐτὸν 

σοί ᾷ,; ταὐτὸν 4. τὰ δ᾽ ἑλληνιχὰ Μ Ὁ οἴμαι τρόπον ἰγάπδβρ. ἰθὺ, 

ἐν γεωμετρία καὶ διαλεχτιχῆ Ε Βατῦ.: γεωμετρίας χαὶ διαλεχτιχῆς (ἀριϑμητιχῆς ν Ὁ Κ) 

οοἰοτὶ Ἱ ποιχιλία Α΄ 8 καὶ οὗτοι τρόπον ἰτᾶηβρ0. Βατῦ, συντρέ- 
χοντα {ΠΡ Βαγῦ.: συντρέχοντα (ἐντρέχοντα ΒΕΜΑ) γὰρ οοἰον! 9. ὀνόματα τη. Μ 

δὴ} ἢ ςοπὶ, Μδυρ. μόνα ἣ οι. Εὶ Ὦ] ἢ Ε, οὐ. ΚΤ Βατγθ. 

ἢ μάλιστα οἴῃ. (ὐ 10 τοῦδε Ε Βαγθ.: τούτοις ΒΕΜ, τούτου σείοτὶ 10,11 ἐάν 

τε {γὰρ) εοπὶ. Μίδῃρ. 12. χαὶ] ὅσοι οοπὶ, Μαγκιδηὴ 18 διερμηνευϑείση 

ΘῊΡ Βαεῦῦ. δὲ ΥῸΚ 1 ἑρμηνεῖς ἘΠΗ͂Ρ ΒδτΌ. ἐκείνου: ΚΠΗΡ 

Πθαγθ.: οὁπ|. σοίοτὶ τοὺς δηΐο οἷς δά, ΥὉΚ 10 ἐξεγένετο ΟΡ Βανῦ.: 

ἐγένοντο Ἐς, ἐγένετο ἐδίουὶ αωνσέος ΕῊΗΡ, μωσέως ΛΟΌΚΑΘ Βατῦ. 

11 ἄχρι ἃ 19. σεμνυνοῦντες ΒΕΜΑ: σεμνύνοντες σοίθοτί τὰ ΑἙ Βαινὺ.: 

τὸ σοίογὶ; τὸ {φέγγος οὐηϊ, Μδηρ. 30 ἕνεχα ΘῊΡ Βαιῦ. αἰεὶ ΒΑΓΌ. ; 

ζὼς) ἀεὶ ἐοηϊ. Μδησ. νεαζούση ΥῸΚ 21 εὐχαριστηρίας ΒατΡ,, εὐεργεσίας Μ 

τὰς σκηνὰς ΕΟ Βατῦ. 92 τῶν αἰγιαλῶν οοὐά.: τὸν αἰγιαλὸν Βατὺ., τοῦ αἰγιαλοῦ ν 

οἵὸ᾽ ΚΕ χαταχλινέντες ΒΈΝ; χαταχλιϑέντες; ΛΕῸ, καταχλίναντες ΗΡ ΒατΌ,, κλίναντες ΝῸΚΝ 

ΡΒ ΟΩ9 ὁρέσα τοὶ. ΓΚ 14 
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ὑπαίϑρῳ ὑξετ᾽ οἰχείων χαὶ φίλων ξστιῶνται, πολυτελεστέραν τῆς ἐν 

43 βασιλείοις χατασχευῖῆς τότε τὴν ἀχτὴν νομίζοντες. οὕτω μὲν οἱ νόμο! 

ζηλωτηὶ χαὶ περιμάχητοι πᾶσιν ἰδιώταις τε χαὶ ἡγεμόσιν ἐπιδείχνονται, 

χαὶ ταῦτ᾽ ἐχ πολλῶν γρόνων τοῦ ἔϑθνηυς οὐχ εὐτυχοῦντος --- τὰ δὲ 

ΔΊ τῶν μὴ ἐν ἀχμαὶς πέφυχέ πὼς ἐπισχιάζεσθαι --- εἰ δὲ γένηιτό τις ὃ 

ἀφοραὴ πρὸς τὸ λαμπρότερην, πόσην εἰχὺς ἐπίδοσιν γενήσεσθαι; χατα- 

λιπόντας ἂν οἶμαι τὰ ἴδια χαὶ πολλὰ χαίρειν φοάσαντας τοῖς πατρίοις 

ξχάστηυς ἀεταβαλεῖν ἐπὶ τὴν τούτων μόνων τιμήν" εὐτυχία γὰρ τοῦ 

ἔϑνους οἱ νόμοι συναναλάυψαντες ἀμαυρώσηυσι τοὺς ἄλλης χαϑάπερ 

ἀνατείλας ἥλιος τοὺς ἀστέρας. 19 
Δἢ (8.) ᾿Απόχρη μὲν οὖν χαὶ τὰ λεχϑέντα πολὺς ἔπαινος εἶναι τοῦ 

νημηϑέτηυ. πλείων δ᾽ ἐστὶν ἕτερος, ἣν αὐταὶ περιέχουσιν αἱ ἱερώταται 

βίβλοι, πρὸς ἃς ἤδη τρεπτέον, εἰς ἔνδειξιν τῆς τοῦ συγγράψαντος ἀρετῆς. 

4ὺ τούτων τοίνυν τὸ μέν ἐστιν ἰστοριχὴν μέρος, τὸ δὲ περὶ τὰς 

προστάξεις χαὶ ἀπαγορεύσεις, ὑπὲρ οὗ δεύτερον λέξομεν τὸ πρό- ιὉ 

417 τερῶν τῇ τάξει πρότερον ἀχριβώσαντες. ἔστιν οὖν τοῦ ἱστοριχηῦ -- 

Α “-- - Γ ΄ ᾿ '" ᾿ - 

τὴ μὲν περὶ τῆς τοῦ χύσμηυ Ἱενέσεως, τὸ δὲ γενεαλογιχύν, τοῦ 

ἣὃξ γενεαλογιχοῦ τὸ μὲν περὶ χηολάσεως ἀσεβῶν, τὸ δ᾽ αὖ περὶ 
ταῦ " ᾿ » ὃξ , Δ 8έ -᾿ ψΨΕ ϑ ΄ “» »ν ξ - , 

μῖς διχαίων. οὐ χάριν ἐνθένδε τῆς νομηϑεσίχας ἤρξατο τὰ περὶ 

1 μετὰ τῶν οἰχείων εἱστιῶντο ΤἼΒΕΜΑΕ 2 τότε] ταύτην οοηὶ. Μαῃρ. 
ἀχτὴν βραῖ. 8. --- 4 {π|| ὁρῶντες Βατῦ. ἢ ἐπιδείχνυνται) ἐπίσης (ἴ. 6. ἐπ᾽ ἴσης) 

δείχνυνται Βανθ. 4. ἐχ ἘΠΗ͂Ρ; ἐπὶ ΒΕΜΑ, ἐστὶ ΚῸΚ 0 γενήσεσθαι ἘΘΉΡ: 

γενέσθαι σοίοτγὶ ὕ. ἴ καταλιπόντες Μ 8. ἐχάστοις ΒΕΜΥΙΚ (Δἴδησ,) 

μεταβαλεῖν ΕΩΠΡ: μὲν χαταβαλεῖν ΒΕΜΛ(Λ 17), πάντως καταδραμεῖν ΥῸΚ 

τούτων] τῶν ὁ μόνον Εὶ 11 οὖν ΕῸΠΡ Βαιδ.: οπιὶ, οοίοτί 

καὶ οὔ, Εὶ εἶναι οπ͵. ἃ 12 πλείων ΟΡ: πλεῖον Βαγν»., πλεία Κὶ, 

πλείω οδίοτγὶ δέ ἐστιν ΥΟΚ ἕτερος ὃν ΕΘῊΗ͂ Βδυν.: ἕτερος ὧν ΠΡ, 

ἕτερα ὧν σείοτίὶ αὐταὶ ΒΑτνν,: αὐτοὶ Εἰ, αὖται σοίοτὶ (Υ) ἱερώτατοι ΕΠΗΡ 

12. ἔνδειξιν οοὐά.: τὴν ἔνδειξιν ν συγγράψαντος) συγγράμματος ΚΕ 

12. προστάξεις πράξεις ἘΘῊΉΡ!' ιῖ΄ῦ τῇ οα. Ὁ 18 δὲ ο΄. ἡ 

19 οὗ δὲ ΠΡ Βαγν.: τοῦ δὲ ΒΗ ΞΌΚΕ, τοῦδε ΕΛΑΥῚ τῆς ἐνθένδε νομοϑεσίας 

ἰγαῦβρ. ΕἾ, τῆς νομοϑεσίας ἐνθένδε Βατῦν. τὰ] τὰς ΗΙΡ 

11 -τ ϑ 18,1 ρογρίς Βατὺ. ᾿Υ ὅθ: χαὶ μεϑ᾽ ἕτερα: ἀπόχρη --- ἀπολέσϑαι. 

14--]2 11 Ῥγοοορ. Θας. (Ὁναπιενί. ἐπ ὕεπεα. μγαεῖ, (Μίρπθ Ῥ. Οὐ. τ, 51,1 Οἱ. 34. 
Δ ἐπάαθ Νοὰ οπιά. Εταραι. ΡΏΠ]Π 08. Ρ. 933. 847η.}: οὗτος οὖν (Μωυσῆς)... . δύο μετε- 
λήλυϑεν εἴδη γραφῆς, τὸ μὲν ἱστοριχόν, τὸ δὲ νουοϑετιχόν" τοῦ δὲ νομοθετιχοῦ τὸ μὲν 

παραινετιχόν, τὸ δὲ ἀπαγορευτιχόν" χαὶ τοῦ ἱστοριχοῦ τὸ μὲν περὶ κόσμου γενέσεως, τὸ 
ἣὲ γενεαλογιχόν" τοῦ δὲ γενεαλογιχοῦ τὸ μὲν περὶ χολάσεως ἀσεβῶν, τὸ δὲ περὶ τῆς τῶν 

διχαίων τιμῆς. τὸ δὲ ἱστορικὸν προὔταξε τοῦ νομοθετιχοῦ διὰ τοιαύτην αἰτίαν" οὗ ποᾶγμα 

ποιῶν παλαιῶν πραγμάτων ἡμῖν διηγήσασθαι τὴν ἱστορίαν χατεπαγγέλλεται, ἄνωθεν δὲ 

καὶ! ἀπὸ (πρὸ ἐρ4.) τῆς τοῦ παντὸς γενέσεως τὴν ἀρχὴν ποιησάμενος δείχνυτι τὸν 



ἃ 

Ρ. ΞΜ | ἀμείνηυς δόξαντες εἶναι τὴν ἀρχὴν οὐχ ἐνθένδε ἐποιήσαντο, πόλιν δὲ 

ΠῈ ΥΙΤΑ ΜΟΒΙΒ ΠΙΒ. ΠῚ 21ι -- 

τὰς προστάξεις χαὶ ἀπαγορεύσει:; ἐν δευτέρῳ ϑείς. λεχτέον. οὐ τὰρ 45 

οἷα τις συγγραφεὺς ἐπετήδευσε παλαιῶν πράξεων χαταλιπεῖν ὑπουνήματα 
-" Ψ - - ᾿ - " 

τοῖς ἔπειτα τοῦ ψυχαγωγῆσαι χάριν ἀνωφελῶς. ἀλλ΄͵ ἠργαιολόγησεν 

ἄνωϑεν ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς τοῦ παντὸς γενέσεως, ἵν᾿ ἐπιδείξῃ δύο τὰ 
ὼν ἀναγχαιότατα"' ἕν μὲν τὸν αὐτὸν πατέρα χαὶ ποιητὴν τοῦ χύσμου χαὶ 

ἀληϑείχ νουμοϑέτην. ἕτερον δὲ τὸν χρησόμενον τοῖς νόμοις ἀχολουϑίαν 

φύσεως ἀσπασόμενην χαὶ βιωσόμενηων χατὰ τὴν τοῦ ὅλη) διάταξιν 

ἁρμονία χαὶ συμφωνία πρὸς ἔρτα λόγων χαὶ πρὸς λόγους ἔργων. 

(9.) τῶν μὲν οὖν ἄλλων νομηϑετῶν οἱ μὲν εὐθὺς ἃ τε χρὴ πράττειν 49 
Ἂ ν᾿ -ἅ ς 5} 10 χαὶ ἃ μὴ διαταξάμενοι τιμωρίας χατὰ τῶν παραβαινόντων ὥρισαν, οἵ ὃ 

᾽ ’ “΄“" ΄ ᾿ὉΝ », , 

τῷ λόγῳ χτίσαντες χαὶ ἱδρυσάμενοι πρότερον ἣν ἐνόμιζον οἰχειοτάτην 

χαὶ πρεπωδεστάτην εἶναι τῇ χτισϑείσῃ πολιτείαν διὰ τῆς τῶν νόμων 
΄ » , ΄ "Ἂν φ΄ , - ϑέσεως ἐφήρμοζον. ὁ ὃὲ τὸ μὲν πρότερον ὑπολαβὼν (ὅπερ ἦν) τυραννι- ὃ 

10 χήν τε χαὶ ἤξσποτιχόν, ἄνευ παραμυθίας προστάττειν ὡς οὐχ ἐλευϑέροις 

ἀλλὰ δούλοις, τὸ δ᾽ ὕστερον ἐμμελὲς μέν, οὐ μὴν τελείως ἐπαινετὸν 

ἅπασι: τοῖς χριταῖς, ὡς ἔοιχεν, ἐν ξἐχατέρῳ τῶν λεχϑέντων διήνεγχεν. 

ἔν τε γὰρ ταῖς προστάξεσι χαὶ ἀπογορεύσεσιν ὑποτίθεται χαὶ παρηγορεῖ ὃ] 

τὸ πλέον ἢ χελεξύει, μετὰ προοιμίων χαὶ ἐπιλόγων τὰ πλεῖστα χαὶ ἀνα- 

0 χαιότατα πειρώμενος ὑφηγεῖσθαι, τοῦ προτρέψασθαι χάριν μᾶλλον ἢ 

1 τὰς οιῃ. Ε προστάξεις) πράξεις ΕΟῊ!Ρ 5. ἠρχολόγησεν ΟΚ 4 τοῦ οιυ. 

559] βίω Εὶ 4, ὃ τἀναγχκαιύότατα ΒατΌ. ὅ αὐτὸν ὁη. Τάτγη. 

ῦ ἀληϑείας ΥΟΚῊ (Ὁ), ἀληϑὴ (ἰὼ Ρ Ροβὶ τὸν δ, αὐτὸν ΒΕΜΑΥ!, αὐτοῦ 

ΥΠῸΚ ἢ ἀσπασάμενον ΕΠ, ἀνασπασάμενον ἡ ὅλου] λόγου ΝῸΚ 

5. (ἐν) ἁρμονίᾳ οὐηΐ. Ν᾿ ἐπε]. συμφυία ΝΜ 12 ἣν ΕΠ’ Βατρ.: οἵη. σοίοεὶ 

1 εἶναι ρμοκὶ οἰκειοτάτην (132) ἰγδῆβρ. ἃ (ν), ϑεῖναι (ργὸ εἶναι) Υ Κι, εἶναι οἴῃ. ἩΡ 

Ροβὲ πολιτείαν αὐά. χαὶ ΒΕΜΑΥΙ, ἣν ΥΞῸΚ 14 ἐφήρμοζον ΕΠῚΡ Βατν.: πρό- 

τερον ἐφήρμοζον {ἐφήρμοσαν ΔΚ) σοίοτὶ (Ὁ) ὁ δὲ χαὶ Καὶ 1ὃ ὡς οἵη. 

ΒΕΜΑ 11 ὡς Ε Βαγθ.: οἵη. ὑδίοτὶ (ν) ἑχατέρα ΠΟ 18 χαὶ 

ταῖς ἀπαγορεύσεσιν ΒΕΜΑ (Δαηρ.); καὶ ἀπαγορεύσεσιν οι. ΤΏγη. παρηγορεῖ] 

παραινεῖ (Ἱ 

πατέρα τοῦ κόσμου χαὶ ποιητὴν τοῦτον σὺν ἀληϑείᾳ νομοθέτην ὑπάρχοντα" ἐχρῆν γὰρ 

ἐγνῶσϑαι πρὸ τῶν νόμων τὸν νομοϑέτην.. .. δείχνυσι δὲ Μωυσῆς καὶ ὅτι δεῖ τὸν τοῖς 
νόμοις χρητόμενον σύμφωνον τὸν βίον τῇ τοῦ παντὸς ἁρμονίᾳ χαὶ τάξει παρέχεσϑαι χαὶ 

δειχνύναι συνάδοντα λύγοις ἔργα καὶ τοῖς ἔργοις τὰ ῥήματα, τοιγαροῦν τῶν ἄλλων νομο- 

ϑετῶν τῶν μὲν εὐθὺς ὁριζόντων τὰ πραχτέα χαὶ μὴ χαὶ τιμωρίας ἐπιτιϑέντων τοῖς παρα- 

βαίνουσι, τῶν δὲ πόλιν χτισάντων ἐν πρώτοις, εἶτα διὰ τῶν νόμων ἣν ἐνόμισαν πολιτείαν 

ἁρμοσάντων τῇ πόλει, ὁ Μωυσῆς τὸ μὲν πρῶτον νομίσας εἶναι! τυραννιχὸν καὶ μηδεμίαν 

ἔχον πειϑὼ χαὶ παραμυϑίαν, τὸ δὲ ἕτερον ἐμμελὲς μέν, οὐ μὴν διὰ πάντων χατωρϑω- 

μένον, αὐτὸς ἑκατέρων διήνεγχεν" τῷ τε γὰρ νομοϑετιχῷ τὸ παραινετιχὸν ἐγχατέμιξε {τοῦ) 

143 
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βιάσασθαι: πόλεώς τε χειροποιήτου χτίσιν ἀρχὴν ποιήσασϑαι τῆς 

Ἰραφῆς ταπεινύτερον ἢ χατὰ τὴν ἀξίαν τῶν νόμων ὑπολαβὼν εἶναι, 

πρὸς τὸ μέγεϑος χαὶ χάλλος τῆς ὅλης νομοϑεσίας ἀχριβεστάτῃ ὄφε! τῇ 

χατὰ διάνοιαν ἀπιδὼν χαὶ νομίσας αὐτὴν χρείττονα χαὶ ϑειηοτέραν ἢ 

ῷῳ: ὥστε χύχλῳ τινὶ τῶν ἐπὶ γῆς ὀρισϑῆναι, τῆς μεγαλοπόλεως τὴν γένεσιν 

εἰσηγήσατο, τοὺς νόμους ἐμφερεστάτην εἰκόνα τῆς τοῦ χόσμου πολιτείας 

δ» ἡγησάμενος εἶναι. (10.) τῶν γοῦν ἐν μέρει διατεταγμένων τὰς δυνάμεις 

εἴ τις ἀχριβῶς ἐξετάζειν ἐθελήσειεν, εὑρήσει τῆς τοῦ παντὸς ἁρμονίας ἐφιε- 

53. μένας χαὶ τῷ λόγῳ τῆς ἀιδίου φύσεως συναδούσας. διὸ χαὶ τοὺς ἀφϑόνων 

μὲν ἀγαϑῶν ἀξιωϑέντας ὅσα χατ᾽ εὐεξίαν σωμάτων χαὶ τὰς περὶ πλοῦτον 10 

χαὶ δόξαν χαὶ τὰ ἄλλα ἐχτὸς εὐτυχίας, ἀρετῆς δ᾽ ἀφηνιάσαντας χαὶ οὐχ 

ἀνάγχῃ Ἰνώμῃ δ᾽ ἑχουσίῳ πανουργίαν χαὶ ἀδικίαν χαὶ τὰς ἄλλας χαχίας, 

ὡς μέγα ὄφελης τὴν μεγίστην ζημίαν, ἐπιτηδεύσαντας χαϑάπερ οὐχ 

ἀνθρώπων ἐγϑροὺς ἀλλὰ τοῦ σύμπαντος οὐρανοῦ τε χαὶ χύσμου τὰς ἐν 

ἔϑει τιμωρίας οὐ φησιν ὑπομεῖναι, ἀλλὰ χαινοτάτας χαὶ παρηλλαγμένας, 10 

ἃς ἐμεγαλούργησεν ἢ παάρεδρης τῷ ϑεῷ μισοπόνηρος δίχη, τῶν τοῦ 

παντὸς δραστιχωτάτων στοιχείων ἐπιϑεμένων ὕδατος χαὶ πυρής, ὡς 

χαιρῶν περιόδοις τοὺς μὲν χαταχλυσμοῖς φϑαρῆναι, τοὺς δὲ χατα- 

1 ροβὲ χτίσιν δα, χαὶ ΕΟΘῊΡ Βατὺῦ. (ν); χαὶ ἀοϊοηππ) σθηϑαϊ Μίδηρ, 

2 χατ᾽ ἀξίαν ΒΕΜΑ (Ὁ) ἢ χαὶ τὸ κάλλος Καὶ 4 νομίσας] νόμου Βατῦ. 
χρείττονα αὐτὴν ἔγαπερ, Βδτγθ, ὃ τοῦ χύόσμου] χόσμου Α, τοῦ νόμου Κ΄", 

ἐννόμου Υ30Κ πολίτης Καὶ Ἵ οὖν ΒάτΡ. ὃ ἐθελήσει ΝΜ 
8. 9. ὑφιεμένας Βαγῦ. Ὁ. διὸ] δι᾽ οὗ (ΠΡ (Τυτη.) τοὺ:] τῶν ατγῦ.; τοὺς 
(ἀγαϑοὺξ) ν6ὶ (εὐσεβεῖς) σοπὶ. Μαὺν. 10 μὲν] μὴ Καὶ τοὺ; σπουδαίους αἰ, 

αὐΐ ἀξιωϑέντας Βατὺ. τὰς ὅσα ΒΕΝΜ, τὰ ὅντα ΔΕ εὐεξίας ΗΡ Βλτγῦ. 

τὰς] τὰ 11 τἄλλα ΚΟΚ Βατῦ, ἐχτὸ:} τὰ ἐχτὸς Βατθ,, τὰ τῆς ΥῸΚ 

ἀφηνιάσοντας ΠΡ 132 πανουργίας χαὶ ἀδικίας Π᾿; χαὶ ἀδικίαν οἴῃ. ΤΏΓΩ, 

10 τὴν οὐ. ΝῸΚ [4 οὐρανοῦ] ἀνου (Ἰ]. ὁ. ἀνθρώπου) ΒΕῈΝ 1 ἃς ἐδη- 

αιούργησπεν ΒΕΜᾺ 11 μοβὶ ἐπιθεμένων «αιἰἀ, αὐτοῖς ΥΚ [8 ργ. τοὺς] 
τοῖς Ε 

προτρέπειν μᾶλλον ἣ βιάζεσθαι λόγον ποιούμενος, καὶ τὸ πόλιν χειροποίητον ἀργὴν ποιή- 

σασϑαι τῆς συγγραφῆς χτιζομένην τῷ λόγῳ ταπεινότερον ἢ χατὰ τὴν ἀξίαν τῶν νόμων 

ὑπείληφεν, ὧν (πρὸ) τὸ κάλλος ἀχριβεῖ τῇ ϑέχ χατὰ τὴν διάνοιαν ἀπιδὼν τῆς ἐπὶ γῆς 

ὑπεριδὼν χτίσεως ἐπὶ τὴν μεγίστην πόλιν, τὸν κόσμον, ἀνέδραμεν χαὶ τὴν αὐτῆς ὑφηγήσατο 

γένεσιν, ἐμφερεστάτην εἰχόνα τοὺς νόμους τῆς τοῦ χόσμου πολιτείας ἡγούμενος" τῶν γοῦν 

νόμων ἡ δύναμις, εἴ τις ἀχριβῶς ἐξετάσειε, τῇ τοῦ παντὸς ἁρμονίᾳ συνάδει. τοιγαροῦν εἴ 

τινες παντελῶς ἐξεπήδησαν ἀρετῆς, ὡς οὐχ ἀνθρώπων ἐχϑροὺς ἀλλ᾽ οὐρανοῦ τε καὶ χότ- 
μου παντὸς οὐ τὰς ἐν ἔϑει τιμωρίας ὑπομεῖναί φησιν, ἀλλὰ χαινὰς καὶ παρηλλαγμένας, 

τῶν τοῦ παντὸς δραστιχωτάτων στοιχείων ἐπιτιϑεικένων αὐτοῖς ὕδατος χαὶ πυρός. 
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φλεχϑέντας ἀπολέσϑαι. πελάγη ὑυὲν ἀρϑέντα χαὶ ποταμοὶ μετεωρισθέντες δή 

αὐϑιγενεῖς τε χαὶ χείμαρροι τὰς ἐν τῇ πεδιάδι πόλεις ἁπάσας ἐπέχλυσαν 

χαὶ χατέσυραν, τὰς δὲ χατὰ τὴν ὀρεινὴν αὖ μεϑ᾽ ἡμέραν χαὶ νύχτωρ 

συνεχεῖς χαὶ ἀδιάστατοι ὄμβρων φοραί. χρόνῳ δ᾽ ὕστερον ἐχ τῶν δῦ 

ὑπολειφϑέντων παλιν τοῦ γένους συναυξηϑέντος χαὶ εἰς πολυανϑρωπίαν ὧν 

ν. 143 Ν. ἐπιδόντος, ἐπειδὴ τὸ περὶ τοὺς προγόνους πάθος οἵ [ ἀπόγονοι μάϑημα 

σωφροσύνης οὐχ ἐποιήσαντο, πρὸς δ᾽ ἀχηλασίας ἐτράποντο ζηλωταὶ 

χαλεπωτέρων ἐπιτηδευμάτων γενόμενοι, πυρὶ τούτους ἀναλῶσαι διενοήϑη. 

τότ᾽ οὖν, ὡς μηνύει τὰ λόγια, χεραυνοὶ ῥυέντες ἐξ οὐρανοῦ τούς τε δῦ 

10 ἀσεδεῖς χατέπρησαν χαὶ τὰς πόλεις αὐτῶν" χαὶ μέχρι τοῦ νῦν μνημεῖα 

τοῦ συμβεβηχότος ἀλέχτου πάϑους ὃδὲείχνυται χὐῶ ἐϑρίαν, ἐρείπια χαὶ 

τέφρα χαὶ θεῖον χαὶ χαπνὸς χαὶ ἢ ἔτι ἀναδιδομένη φλὸξ ἀμαυρὰ 

ΠΤ] χαϑάπερ διασμυχομένου πυρύς. ἐν δὲ τούτῳ συνέβαινε τούς τε ἀσεβεῖς 

ταῖς εἰρημέναις τιμωρίαις χολάζεσθαι χαὶ τοὺς χαλοχλγαϑία διενηνοχότας 

ιὸ εὖ πάσχειν ἀρετῆς ἐπαξίων ἀϑλων τυγχάνοντας. ἐν μέν 1Ξ- τῇ φορᾷ δ 

τοῦ χεραυνίου πορὸς οἰχήτορσιν αὐτοῖς ὅλης χώρας τι πνρο αμην, εἰς 

μόνος ἀνὴρ μέτοιχος ἐπιφροσύνῃ ϑεία σῴζεται, διότι τῶν ἐγχωρίων 

παρανομημάτων οὐδὲν ἠσπάσατο, τῶν μετοίχων εἰωθότων ἀσφαλείας 

ἕνεχα τὰ ξενιχὰ τιμᾶν, ἐπεὶ τοῖς ἀτιμάζουσι χίνδυνος ἐχ τῶν αὐτο- 

2. χϑόνων ἕπεται" χαίτοι 1᾽ οὐχ ἐπ᾽ ἄχρον ἦλϑε σοφίας, ὡς διὰ τελειότητα 

τῆς ἐν αὐτῷ φύσεως τοσούτου τέρως ἀξιωθῆναι, αλλ ὅτι μόνος τοῖς 

πολλοῖς οὗ συνηνέχϑη πρὸς τὸ ἁβροδίαιτον ἀποχλίνασι χαὶ πάσας μὲν 

ἡδονὰς πάσας δ᾽ ἐπιθυμίας χορηγίαις ἀφϑόνοις ἀνάψασιν ὥσπερ φλόγα 

λασίῳ ὕλῃ χεχυμένῃ. (1]1.) χατὰ δὲ τὸν μέγαν χαταχλυσμὸν ὀλίγου 89 

Ἰ μὲν {γὰρ) οοηϊ. Μίδην. 2 ἀπέκλησαν ΝΜ, χατέχλυσαν ἃ ὦ ἐπέσυραν 

ἐ συνεχεῖς ὃ. τῶν ὄμβρων ΝῸΚ τῶν ὄμβρων ροϑί νὐχτὼρ (9) ἰγδῆβρ. 0) 

φϑοραί Ρ ἢ ἐπαυξηϑέντος ΚῸΚ 8 χαλεπῶν ΗΡ πυρὶ] περὶ » 
10 ἀσεβοῦντας Εὶ τοῦ ον. Εὶ 11 ἀλήχτου ἡ!, ἀλήστου ΥΟΚ, ἀλλ᾽ 
ἐκ τοῦ ΗἸΡ ἐνδείχνυται (ἢ 1.) διασμυχουμένηου Μ, διὰ σμυχομένου Καὶ 

14. χαλοχαγαϑίας Τυτη. 1 ἐπ᾽ ἀξίων Μ τυγχάνοντας ἄϑλων ἴγᾶπδρ. (ἸΗ 

1} γὰρ ΥΠῸΚ 10 χεραυνείου Ε' (τῆς) ὅλης νοϊαῖς Μαηρ. ἐμπιμ.- 

πραμένης Εὶ 18 ἐσπάσατο σοηΐ. Μαης. χαὶ ταῦτα δά. δῖ τῶν Υ᾽ῸΚ 
90 γε ΥῸΚ ἦλϑε] ἧκε ἃ (ν) 21 γέρως} γένους μόνος Μίδηρ.: 
μόνον οοὐά. 91.232 οὐ συνηνέχϑη τοῖς πολλοῖς ἴγδῃ5}ν. 34. λασίῳ) ϑείω Εἰ, 
ϑείω χαὶ (1Η!}} ( ατῃ.) ὕλη χεχυμένη ΒΕΝΜΕ; χεχυμένη ὅλη ΘῊΡ, ὅλη κεχυ- 

μένην ΥΟΚ (Μδησ,), ὕλη χεχριμένην Α ὀλίγον ἃ 

Ι --- 4 (θη. σαρ. 7 4 --- 34 ἀδι. ὁδρ. 19 10 -- 19. οἷ, ἐὲ Αὐγναλ, αὶ 147). 141} 

13 -- 18. γεγρὶὶ Βαγὺ. 1ν 80: χαὶ μετά τινα! ἐν δὲ τούτῳ --- τυγχάνοντας. 
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δέω φάναι τοῦ σύμπαντος ἀνθρώπων γένους φϑειρημένου, ἕνα οἶχον 

ἀπαϑῆ, Ἱενέσϑαι παντὸς χαχοῦ λύγος ἔχει, τὸν πρεσβύτατον χαὶ ἡγεμόνα 

τῆς οἰχίας ἐπειδὴ συνέβαινε αηδενὸς ἀδιχήματος ἑχουσίου προσάψασθϑαι. 

τὸν δὲ τρόπον τῆς σωτηρίας, ὡς αἱ ἱεραὶ βίβλοι περιέχουσιν, ἄξιον 

ὁὺ ἱστορηϑῆναι διά τε υεγαλουργίαν χαὶ ἄμα βελτίωσιν ἠθῶν. νομισθεὶς ὃ 

Ἰὰρ ἐπιτήδειος εἶναι μὴ μόνον ἀποιρῇσαι τῆς χοινῆς συμφορᾶς, ἀλλὰ 

χαὶ δευτέρας γενέσεως ἀνθρώπων αὐτὸς ἀρχὴ τενέσϑαι, ϑείαις προσ- 

τάξεσιν, ἃς ὑφηγοῦντο οἵ χρησμοί, ξύλινον δημιουργήσας ἔργον αέγιστον 
ὅ᾿ 

εἰς πήχεις τριαχοσίους μῆχος χαὶ πεντήχοντα τὸ 5 τριάχηντα ὕψος 

χα 
“ " » συνεχῆ χατασχευασάμενος ἔνδον οἰχήαατα ἐπίπεδα χαὶ ὑπεριῇα. 10 -- 

᾿ 

τριώροφα καὶ τετρώροφα, χαὶ τροφὰς ἑτοιμασάμενος, ἀφ᾽ ξχάστου γένους 
. " Ὁ - " ΄ 

ζῴων ὅσα χερσαῖα χαὶ πτηνὰ εἰσήγαγεν ἄρρεν τε χαὶ θῆλυ σπέρματα 

ὑπολειπόμενος πρὸς χαταλλαγὴν χαιρῶν τῶν αὖϑίς ποτε Ἰενησομένων" 
5» 1] 6] ἔδει γὰρ τὴν τοῦ ϑεοῦ φύσιν ἵλεω, χἂν εἰ τὰ εἴδη φϑείροιτο, ἀλλά τοι 

{ τὴν ἐν τοῖς Ἱένεσιν ἀφθαρσίαν ἕνεχα τῆς πρὸς αὐτὸν ὁμοιότητος [ χαὶ ρ. 145}. 

τοῦ μῆϑὰν τῶν χατὰ πρήϑεσιν φύντων ποτὲ λυϑῆναι διαμένουσαν" 16 

(13.) οὐ χάριν πάντα ἐπειϑάρχει χαὶ τὰ τέως ἐξηγριωμένα ἡμεροῦτο 

02 χαὶ οἴα νομεῖ χαὶ ἀγελάρχῃ τιϑασευϑέντα ἐπηχολούϑει. ἀετὰ δὲ τὴν 

εἴσοῆον ἁπάντων εἴ τις ἐθεάσατο τὸ πλήρωμα, οὐχ ἄν διήμαρτεν εἰπών, 

ἀντίαταον εἶναι γἧς ἁπάσης ἐν ξαυτῷ φέρον τὰ ζῴων τένη, ὧν χαὶ ἢ "Ὁ 

σύμπασα τὴ τὰ αἀυύϑητα εἴδη χαὶ πούτερον ἤνξγχε χαὶ ἴσως αὖϑις 
,Ὶ 

03 οἴσει. τὰ δ᾽ εἰχασθέντα χρόνοις ὕστερον οὐ μαχροῖς ἀπέβαινε" τὸ μὲν 

Ι δέω] δὲ ΝῸΚ ἀνϑρώπων οἴ. ΠΡ ἔνα] τὸν Νῶε  (ν) 2 διὰ 

αὐά. δηῖο τὸν ΚΠ ῸΚ Ἵ τόνδε τὸν τρόπον ΒΕ ὡς αἱ ΑΕ: ὃν αἱ ΚΝ ὌΚ, 

αἱ (οι. ὡς) οσοίογ! ; ὡς (οτ. αἷλν ὃ ἱστορῆσαι ΒΈΕΜΑ (ν) ἠϑῶν ΘῊΡ: 
ὐήϑην οοΐοτὶ Ὁ εἶναι ἐπιτήδειος ἰγαπβρυ. ΠΡῸ (ν) ἰ μοβῖ ἀνϑδρώπων αὐὰ, 

γένους ΝῸΚ ὃ ὑφηγοῦνται ΠΡ ἢ τριαχοσίους ΕἾ : τριακοσίας σοίοτίὶ 

10. οἰχήματα ἔνδον ἴγΔη5}». 0) 11 τετρόροφα ΒΜ ἐκάστου) ἐχατέρου ἢ 

12 ἄρσεν ὮΝ τε ὁη. ΥῸΚ 12 ὑπολιπόμενος ΒΕῈΜ χαταλλαγὴν 

χαιρῶν δογγηρίσπη : καταγωγὴν γενῶν ὁοοπίοῖο, καταβολὴν καὶ ἑτέρων (5ε}}. σπερμάτων) 

081. δίαησ, 11 τοῦ ϑτοῦ φόὸτιν Ε: φόσιν τοῦ ϑεοῦ ἰγαλ5}ν. σοιοτὶ ἵλεων ΕΓῚῊΠ 

εἰ οα. ΥΟΚ τοῦ οὐ, ΚῸΚ 1ἢ ἀφϑαρσίαν οὐ. ΠῚ ὃ τῶν ΕΥ̓ΠΟΚ: : 

οἵη. σείογὶ (ν) κατὰ πηούθεσιν] κατ᾽ ἐπιφροτύνην ϑείαν ΥΞῸΚ 11 τὰ 
τέως ΕΠΉΡ: τά τε σοίον! ἠγχοιωμένα ἐξημεροῦτο ΕΜ Ὰ (ν) 18 ἀγελάρμη 

εοὐι, ᾿(ἀγελάργει Ε; ἀγελάργῳ ν τιϑασευϑέντα ΠΠ]᾿: τιϑασσευϑέντα ΕΘ, τιϑασὰ 

ὄντα ΒΕ, τιϑασσὰ ὄντα ΜΑΥῸΚ 20 εἶναι γῆς Ε: γῆς εἶναι ἔγαιϑρ. σεῖοτὶ 

πάτης ΡΈΜΑ ἑαυτῶ ΕἘΠῚΡ : αὑτῷ ὑρίοεϊ φέρων ΙΕ", φέροντα ΠΡ 

91 εἴδη (ΟΠ: γένη οοίοτὶ πρότερα Ε ἴσως ΠΡ: ὕστερον ὁοίονὶ (ν) 

“δ γροϑὶ οἴπει τη ἀθοσβο ραίανι Μδηρ. ἀπέβαινον ΥΟῸΚ 

5766. ὅὕθπ, Ό,13 - 8,19 ΄ 
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τὰρ πάϑος ἐλώφα χαὶ ἢ τοῦ χαταχλυσμοῦ φορὰ χαϑ᾽ ἐχάστην ἡμέραν 

ἐμειοῦτο, τῶν τε ὄμβρων ἐπισχεϑέντων χαὶ τοῦ χατὰ πᾶσαν 1ὴν ἄναχυ- 

ϑέντος ὕδατος τῇ μὲν ἀναλισχομένου τῷ ἀφ᾽ ἡλίου φλογμῷ τῇ δὲ 

ὑπονοστοῦντος εἰς χαράδρας χαὶ φάραγγας χαὶ τὰς ἄλλας τῆς τῆς 

ὃ χοιλότητας" ὥσπερ 7ὰρ ϑεοῦ προστάξαντος, ἐχάστη φύσις ὅπερ ἔχρησεν 

οἷα δάνειον ἀναγχαῖον ἀπελάμβανε, ϑάλαττα χαὶ πηγαὶ χαὶ ποταμοί" πρὸς 

Ἱὰρ τοὺς οἰχείους τύπους ἔχαστον ῥεῖθρον ὑπενόστει. μετὰ δὲ τὴν θ4 

κάϑαρσιν τῶν ὑπὸ σελήνην, ἀπολουσαμένης τῆς γῆς χαὶ νέας ἀναφανείσης 

χαὶ τοιαύτης, οἵαν εἰχὸς εἶναι ὅτε τὴν ἀρχὴν μετὰ τοῦ χύσμου παντὸς 

τ0ὼ ἐχτίζετο, πρόξισιν ἐχ τοῦ ξυλίνου χατασχευάσματος αὐτὸς χαὶ τυνὴ χαὶ υἱοὶ 

χαὶ τούτων Ἰυναῖχες χαὶ μετὰ τῆς οἰχίας ἀγεληδὸν τὰ συνεληλυϑότα τῶν 

ζῴων Ἰένη πρὸς τὴν τῶν ὁμοίων σποράν τε χαὶ Ἱένεσιν. ταῦτα τῶν θὉ 

ἀγαϑῶν ἀνδρῶν ἐστιν ἀριστεῖα χαὶ ἀϑλα, δι᾿ ὧν οὐ μόνον αὐτοὶ χαὶ 

Ἰένη σωτηρίας ἔτυχον τοὺς μεγίστους χινδύνους ἐχφυγόντες, οἱ χατὰ 

-- ων τὸν τῶν στοιχείων νεωτερισμὸν τοῖς πανταχοῦ πᾶσιν ἐπετειχίσθησαν, 

ἀλλὰ χαὶ παλιγγενεσίας ἐγένοντο ἡγεμόνες χαὶ δευτέρας ἀρχηγέται 

περιόδου, χαϑάπερ ἐμπυρεύματα τοῦ ζῴων ἀρίστου Ἰένους ἀνθρώπων 

ὑπολειφϑέντες, ὃ τὴν ἡγεμονίαν τῶν περιγείων ἅπαξ ἁπάντων ἔλαχεν 

ἀντίμιμον γεγονὸς ϑεοῦ δυνάμεως, εἰχὼν τῆς ἀοράτου φύσεως ἐμφανής, 

20 αιδίηυ Ὑενητή. 
Γ ὰ ΕῚ 

Ι γὰρ οῃ. ἃ φορὰ ΑΥ̓ΘΚ: φϑορὰ ἐρίοτὶ (ν) ἡμέραν οῃ. ΒΗ͂ΜΑ 

ὦ τῇ (015) ΠΕΡ: πῇ (015) σοίοτὶ δὲ χαὶ ΝῸΚ 4 φάλαγγας 
ὃ γὰρ οη. ΒΕΝᾺ Ὁ ὑπελάμβανε 11 ὃ τῶν] τὴν ἢ τοιαύτης ΛΌΡ: 

τοιαύτην σοίοτϊ οἵαν (ἸΡ[ε ὁποίαν ἐρίοτὶ τοῦ οὗ. ΗΡ παντὸς “οἴη. Εὶ 

10 ἡ γυνὴ καὶ οἱ υἱοὶ ἢ 11 ργ, χαὶ] χαὶ αἱ ΒΕΜΑ (ν) ἀγεληδὸν οἷι. 

ΒΕΜΑ συνεισεληλυϑότα Π, συνεισελϑόντα 12 γένη οτ. καὶ 
14 τοῦ μεγίστου κινδύνου ἢ ἐχφυγόντες κινδύνους ἰγᾶπδρ. ἃ (ν) 1 τὸν 

οι, Ε μετεωρισμὸν άγθ. 10 ἀρχηγέται] ἀρχῆσϑαι Βατγὃ. 11 ἐμπυ- 

ρεύματι Καὶ τοῦ] τῶν ΒΕΜΑ () ἀνϑρώπων οἴη. Εὶ 18 ὑπολειφ- 

ϑέντος ΒΕΜΑ ἢ] καὶ ", ὃ οὗ. ῈΝ τῶν οἵη. Βαγν. ἔλαχον ΒΕῈΝΚ 

19. ἀντίμιμος ΡῈΝ γεγονὸς ΘῊΡ Βαν.: γεγονὼς οοίθτὶ δυνάμεως οοἀά.: 
δυνάμεων Υ 30 γεννητή Ὁ), γεννητῇ Καὶ, γενητῆς ΒΑΓΌ. Φῦνωνος περὶ 

τοῦ βίου μωυσέως λύγος β΄ διαῦβον, ΒΗ Ιασιπᾶμη 8 δέν} Μά 556 Ὀἶθδιι 

18 --- 290 Ὲ [0]. ῦν τοῦ αὐτοῦ (Φίλωνος) περὶ κοσμοποιίας (510) ΠΙ» (0]1. ὅ8. τοῦ 

αὐτοῦ: ἀγαθῶν ἀνδρῶν ἐστιν ἀριστεῖα --- ἐχφυγόντες, ἀλλὰ χαὶ παλιγγενεσίας ἐγένοντο ἦγε- 

μόνες καὶ δευτέρας ἀρχηγέται περιόδου, ἐν τῷ χατὰ τῶν στοιχείων νεωτερισμῷ τοῖς παν- 

ταχοῦ πᾶτιν ἐπιτειχισλέντι, καϑάπερ ἐμπυρεύματα --- ἔλαχε, κατὰ τὸν βίον γένος ϑὕεοῦ 

δυνάμεως καὶ εἰκὼν τῆς ἀοράτον καὶ ἀϊδίου φύσεως. 13. -911 010 ρμογρὶς Βανῦ. Τ᾿ δῦ: 

χαὶ πάλιν: ταῦτα --- κατὰ τὴν ἱερωτύνην πάντα. 
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600 (1.}} Δύο μὲν ἤδη μέρη τοῦ βίου Μωυσέως διεξεληλύϑαμεν, τό ρμ. 146 Ν. 

τε περὶ βασιλείας χαὶ νομοϑετιχῆς" τρίτον δὲ προσαποδοτέον τὸ περὶ 

ἱερωσύνης. ὃ τοίνυν μέγιστον χαὶ ἀναγχαιότατον ἀρχιερεῖ προσεῖναι ὃε 

τὴν εὐσέβειαν, ἐν τοῖς μάλιστα οὗτος ἤσχησεν ἅμα χαὶ φύσεως εὐμοιρία 

χρησάμενος, ἣν ὥσπερ ἀγαϑὴν ἄρουραν φιλοσοφία παραλαβοῦτα δηγμάτων 5 

ϑεωρίᾳ παγχάλων ἐβελτίωσε χαὶ οὐ πρότερον ἀνῆχεν ἢ τελειογονηθῆναι 

τ τοὺς ἀρετῆς χαρποὺς διά τε λόγων χαὶ πράξεων. τοιγαροῦν αετ᾽ ὀλίγων 

ἄλλων φιλόϑεός τε χαὶ ϑεοφιλὴς ἐγένετο, χαταπνευσϑεὶς ὑπ᾽ ἔρωτος 

οὐρανίου χαὶ διαφερόντως τιμήσας τὸν ἡγεμόνα τοῦ παντὸς χαὶ ἀντι- 
’ 

τιμ ηϑεὶς ὑπ᾽ αὐτοῦ" τιμὴ δ᾽ ἁρμόττουσα σοφῷ ϑεραπεύειν τὸ πρὸς ἀλή- ΒΟ ῃ 

ϑειαν ὄν: ἱερωσύνη δὲ ϑεραπείαν ἐπιτετήδευχε ϑεοῦ. τούτου τοῦ γέρως, 

οὗ μεῖζον ἀγαϑὸν ἐν τοῖς οὖσιν οὐχ ἔστιν, ἠξιοῦτο χρησμοῖς ἕχαστα τῶν 

08 εἰς τὰς λειτουργίας χαὶ ἱερὰς ὑπηρεσίας ἀναδιδασχόμενος. (2.) ἔδει δὲ 

πρότερον ὥσπερ τὴν ψυχὴν χαὶ τὸ σῶμα χαϑαρεῦσαι, υηδενὸς πάϑους 

προσαψάμενον, αλλ͵ ἀγνεύσαντα ἀπὸ πάντων ὅσα τῆς ϑνητῆς ἐστι 1Ὁ 

09 φύσεως, σιτίων χαὶ ποτῶν χαὶ τῆς πρὸς Ἰυναῖχας ὁμιλίας. ἀλλὰ ταύ- 

τῆς μὲν ἐχ πολλῶν χρόνων χατεφρύνησε χαὶ σχεδὸν ἀφ᾽ οὗ τὸ πρῶτον 

ἤρξατο [ προφητεύειν χαὶ ϑεοφορεῖσθαι, προσῆχον ἡγούμενος ἕτοιμον ρ. 

ἐμπαρέχειν ἀεὶ τοῖς χρησμοῖς ἑαυτόν" σιτίων δὲ. χαὶ ποτῶν ἐπὶ ἡμέρας 

τεσσαράχοντα ξξῆς ἡἠλόγησε, δηλονότι τροφὰς ἔχων ἀμείνους τὰς διὰ 30 

ϑεωρίας, αἷς ἄνωθεν ἀπ᾿ οὐρανοῦ χαταπνεόμενος τὴν μὲν διάνοιαν τὸ 

πρῶτον, ἔπειτα δὲ χαὶ τὸ σῶμα διὰ τῆς ψυχῆς ἐβελτιοῦτο, χαϑ᾿ ἑχάτερον 

1 ἰποῖρὶε δὲς ἴῃ σοάϊοῖδιι5. οἱ θα Ἰοη θι8. ΠΙΌΘΥ τθγίῖαβ, αρὸ Ἰἴθγοβ ΠῚ δὲ ΠῚ ἰπ ἀπυτῃ 
σομ πη Χὶ φίλωνος περὶ τοῦ βίου μωσέως λόγος γ΄ ΒΕΜΟ, φίλωνος ἰουδαίου περὶ βίου 

μωσέως Δ, τοῦ αὐτοῦ περὶ τοῦ βίου μωυσέος λόγος γ΄ Ῥ, φίλωνος περὶ τοῦ βίου μωσέως 

λόγος τρίτος (58. περὶ ἱερωσύνης λόγος τρίτος) Η, περὶ ἱερωσύνης λόγος γ΄ ΥὉ, εἰἴ. οπι. Καὶ 

τοῦ αὐτοῦ περὶ τῆς μωσέως ἱερωσύνης ἤδη] εἴδη Α μέρη οὔ. ἃ 

μωσέως ΒΕΈΜΑ ατΌ., μωυσέος ΘῊΡ μωσέως τοῦ βίου ἰγαηβρ. Α (ν) 

διεληλύϑαμεν Μ 3. τὲ οἱ. Α (ν) ἀποδοτέον Βατιὺ. ὃ. δεῖ ξοττ. 
οχ δὴ ἃ 4 οὗτος] αὐτὸς  (ΤῸτη.) ὃ παραλαμβάνουσα ἡ 
6 παγχάλως ΑΕΘῊΡ αγῦ, {ΤΠ πγη.) ἢ] ἣ Ἰθατγθι, οἷα. Δ. τελείους γενηθῆναι (ἱ 
Ἴ τοὺς τῆς ἀρετῆς ( Ροβὲ τοιγαροῦν αὐ, ὁ Βατῦ, Ἴ. 8 ὀλίγους ἄλλους ΚΝ ΞῸΚ 

ι 

δ ἐγένετο Α 9. οὐρανίου οἵη. πὶ ἰαὰς, 41)». 10 δὲ ΝῸΚ 12 ἐπ᾿ 

ἀγαϑὸν (510) ἠξιοῦται (510) ΝΜ 14. χαϑαρεῦσαι) θεραπεῦσαι Βαγὺ. 

15 ἀγνεύσαντα ΥΟΚΟ; ἀἁγνεῦσαν ΒΕΒΉΡ, ἀγνεῦσαι ΜΑ βαγ}. (Ὁ) ἐστι οὐ. Καὶ 

αν, 16. 117 ταύτης] ὅταν Βατθ. 18 ϑεοφορεῖσϑαι] ἐμφορᾶσθαι ΒδΥΡ. 
19. αἰεὶ Α. ἀεὶ οην. ΒατΌ. δὲ] τε  (ν) 19, 30 τεσσαράχοντα ἡμέρας ἰγᾶηβ80. Α (Ὁ), 

τεμηφαγόντα (510) ἡμέρας Βατν. “0 δῆλον ὅτι ΒαγΌ. τροφὰς οἵη. ΕἸ, 55. ΗΞ 

τὰς --- οὐρανοῦ (21) οπι. ἴῃ ας. Βατ, 32 δὲ ΑἙ: ὁπ, ἐδίογὶ ἐβελτιοῦτο 

οπη. ἴῃ ἴᾶς. Βατθ. 

1.10.0. 
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πρός τε ἰσχὺν χαὶ εὐεξίαν ἐπιδιδούς, ὡς τοὺς ἰδόντας ὕστερον ἀπιστεῖν. 
- Ξ εἰς γὰρ ὅρος ὑψηλότατον χαὶ ἱερώτατον τῶν περὶ τὸν τύπον ἀνελϑὼν 1 

προστάξεσι ϑείαις, ὅπερ ἀπρόσιτον χαὶ ἄβατον ἦν, εἰς ἐχεῖνον λέγεται ὅια- 

μεῖναι τὸν χρόνον οὐδὲν ἐπιφερόμενος τῶν εἰς ἀναγχαίας ἀπόλαυσιν 

τροφῆς (χαὶ ἡμέραις ὕστερον, ὡς ἐλέχϑη, τεσσαράχοντα χατέβαινε πολὺ 

χαλλίων τὴν ὄψιν ἢ ὅτε ἀνήει, ὡς τοὺς ὁρῶντας τεϑηπέναι χαὶ χατα- 

πεπλῆχϑαι χαὶ αηδ᾽ ἐπὶ πλέην ἀντέχειν τοῖς ὀφθαλμοῖς δύνασθαι χατὰ 

τὴν προσβολὴν ἡλιοειδηοῦς φέγγους ἀπαστράπτοντος. 

(3.) Ἔτι δ᾽ ἄνω διατρίβων ἐμυσταγωγεῖτο παιδευόμενος τὰ χατὰ Τ| 

ι10ὺ τὴν ἱβρωσήνην πάντα χαὶ πρῶτα, ἃ δὴ χαὶ πρῶτα τῇ τάξει. τὰ περὶ 

τὴν τοῦ ἱεροῦ χαὶ τῶν ἐν αὐτῷ χατασχευήν. εἰ μὲν οὖν τὴν χώραν, τῷ 

εἰς ἣν ὑετανίσταντο, ἤδη παρειλήφεσαν, ἀναγχαῖον ἦν ἰδρύσασϑαι περι- 
, ΕῚ μ -“ , , - φγι ᾿ "᾿ 

σημότατον νεὼν ἐν τῷ χαϑαρωτάτῳ λίθων πολυτελῶν ὕλης χαὶ περὶ 

αὐτὸν τείχη ὑεγάλα δείμασϑαι χαὶ νεωχύροις παμπληϑεῖς οἰχίας, ἦνο- 
᾿ ὡ ; ᾿ ΄ - ,. ᾿»νΨἋἍ ᾿ ᾿ ᾿ , ΡῚ “4 “-» 

μαάσαντας ἱερύπολιν τὸν τόπον. ἐπεὶ δ᾽ ἔτι χατὰ τὴν ἐρήμην ἐπλάζοντο, τ »-: ω" 

54] 

τοῖς μήπω παγίως ἰδρυϑεῖσιν ἥρμοττε φορητὸν ἔχειν ἱερόν, ἵν᾽ ἐν ταῖς 

ὁδοιπορίαις χαὶ στρατοπεδείαις ἀνάγωσι θυσίας χαὶ τὰ ἄλλα ὅσα χατὰ 

τὰς ἱερουργίας δρῶσι μηδενὸς ἀμοιροῦντες ὧν χρὴ τοὺς ἐν πόλεσιν 

οἰχοῦντας. σχηνὴν οὖν, ἔργον ἱερώτατον, δημιουργεῖν ἔδοξεν, ἧς τὴν Τῇ 

50 χαταυχευὴν ϑεσφάτοις λογίοις ἐπὶ τοῦ ὄρους Μωυσῆς ἀνεδιδάσχετο, τῶν 

1 ἀπιστεῖν --ψηλότατον (2) οἴῃ. ἴῃ ἰας. Βατῦ. 2 τῶν] τὸν χη. ἐλθὼν ΒΕΜΥῸΚ 
3. χαὶ ἄβατον οι. ΕΜΥῸΚ ἦν οἵη, ἃ ἐχεῖνον ΑΔ: ἐχεῖνο (1}}}} Βατῦ,, 
ὃ καὶ σοίοτί 4 τοσοῦτον αἰ. δηΐϊθ χρύνον ΥῸΚ ἀναγχαίαν Α (ν) 

ὁ χαὶ αὐ, Τυτῃ, τετταράχοντα Α ["ατῦ. χατέβαινε] χατήει ΒΕΜΥῸΚ 

ὃ, ὃ πολὺ χαλλίων τὴν ὄψιν οἵη, ἴῃ ἰας. Βανῦ., πολὺ -- ἀνήει οπ. ΒΕΝ 

ὃ καλλίω ΔΚ ἴ μηδ᾽ μηδὲν Α (ν), μὴ ΜΝ Ὁ. παιδευόμενος ου!. "ἢ τὰ 

οἵη, ἃ (Τγη.) 10 μι. χαὶ πρῶτα οἴ. ἃ (Τὰγη.) δὴ} δεῖ Α (ΤΠ γ}.) 

411. χαὶ πρῶτα ὁοάιὶ.; χαὶ οἵη. Μίδην. 11 τὴν ΑἸΤΡῸ: οἵα, οοίοτὶ τῶν ΑΓ: 
τὴν οσίονὶ ἐν αὐτῷ οἵη. Ε εἰ ΑΒ: εἰς οοίοτι 12 μετανίστατο Καὶ 

ἤδη ΑΕ: ἣν δὴ τοῖοι (ἃν) ἣν ἐοηϊ. Μδησ. 19. 18 παρασημότατον ΥῸ0Κ 
13. ἐν ογὰβ. δ΄, οἵα. ΟκΚ ἐχ λίϑθων ΥΟΚ 15 αὑτὸν ΕΠΗΡ: αὐτῶν Καὶ, αὑτῶ 

πανπληϑεῖς 
οοίοτὶ ; αὐτὸ νὶ νεωχύρους ἡ πλημπληϑεῖς (812) Ε,, πολυπληϑεῖς ΒΝ 
14. 1ἢ ὀνομάσαγτες ΒΕΜΨΥΙ, ὀνομάσαι τε ΥῸΚ ἱεροπολεῖν {5]6) οἰχίας ὀνομά- 

σαυτας ἰτΆηβ8ρ. 15. ἱεράπολιν Κ3 ἐπελάζοντο 1’΄0 παγίοις ΒΊΕΥΤΕ, 

πλαγίως "Ὁ ἰδρυνϑεῖσιν ΥΚΕῈ 11 στρατοπεδίαις ἢ ἀνάγωσι ϑυσίας 

ἘΠῊΡ : ἀνάγοι ϑυσίας Α, ἄγωσι ϑυσία: οοἰοτὶ; ϑυσίας ἀνάγωσιν τάλλα 

τάλλ᾽ Λα 18 τὰς] τῆς Ε ηδὲν ΕΤ ἁμοιρηῦντας 

19. δημιουργεῖν ἔδοξεν οἴη. (ἃ ἔδοξαν Καὶ τὴν οα. ΔἸΠΡ 90 λόγοις Τ τη. 

ᾧ ἔχου, 324.18, 34.328 ὅ-τῷ ἔχοι, 84,39 ςγᾳ. 
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μελλύντων ἀποτελεῖσθαι σωμάτων ἀσωμάτους ἰδέας τῇ ψυχῇ ϑεωρῶν, 

πρὸς ἃς ἔδει χαϑάπερ ἀπ᾿ ἀρχετύπου ᾿ραφῆς χαὶ νοητῶν παραδειγμάτων 

τὸ αἰσϑητὰ μιμήματα ἀπειχονισϑῆναι. προσῆχον Ἰὰρ ἣν τῷ ὡς ἀληϑῶς 

ἀρχιερεῖ χαὶ τὴν τοῦ ἱεροῦ χατασχευὴν ἐπιτραπῆναι, ἵν᾽ ἐχ πολλοῦ τοῦ 

περιόντος ἡρμοσμένας χαὶ συμφώνους τοῖς δηαιουργηϑεῖσι ποιῆται τὰς 5 

τὸ ἐν τῷ ἱερᾶσθαι λειτουργίας. (4.) ὁ μὲν οὖν τύπος τοῦ παραδείγματος 

ἐνεσφραγίζετο τῇ διανοίχ τοῦ προφήτου διαζωγραφούμενος χαὶ προ- 

διαπλαττόμενος ἀφανῶς ἄνευ ὕλης ἀοράτοις εἴδεσι" τὸ ὃ᾽ ἀποτέλεσμα 

πρὸς τὸν τύπον ἐδημιουργεῖτο, ἐναποματτομένου τὰς σφραϊδας τοῦ 

0 .-- τ τεχνίτου ταῖς προσφύροις ἐχάστων ὑλιχαῖς οὐσίαις. ἦν δ᾽ ἢ χατασχευὴ 

τοιαῦε’ ὀχτὼ χαὶ τεσσαράχοντα χίονες χέδρου | τῆς ἀσηπτοτάτης ἀπὸ ρ. [41 Μ. 

στελεχῶν χοπέντες εὐερνεστάτων περιεβάλλοντο χρυσῷ βαϑεῖ' χάπειϑ᾽ 

ἐχάστῳ δύ» ἀργυραῖ βάσεις ὑπηρείδοντο χαὶ χατὰ τὸ ἀχροχιόνιον ἐφηρμύ- 

ΤᾺ ζετο χρυσὴ χεφαλίς, εἰς μὲν οὖν τὸ μῆχος τεσσαράχοντα χίηνας διέ- 

ταττεν ὁ τεχνίτης, ἑχατέρωθεν τοὺς ἡμίσεις εἴχοσι, αν ἐν μέσῳ 15 

πρϑί μη δὲ ποιούμενης, ἀλλ᾿ ἑξῆς ἐφαρμόζων χαὶ συνάπτων, ἵν᾿ οἷα τείχους 

ὄγις υἱὰ προφαίνηται" εἰς ὃὲ τὸ πλάτος ἐσώτατον τοὺς λοιποὺς ὀχτώ, 
. 

ἐν ταῖς παρ᾽ ἐχάτερα τῆς υέσης ἕξ μὲν χατὰ ἐὰν μέσην χώραν, δύο 

᾿ ἐπ᾽ εὐώνυμα" χατὰ δὲ τὴν εἴσοδον τωνξαις, τὸν μὲν ἐπὶ δεξιά, τὸν ὃ 
-- Ὁ 

ἄλλους τέσσαρας, τὰ μὲν ἄλλα ἩΤ μίαν δ᾽ ἀντὶ δυοῖν ἔχοντας Ἅ" 

3άσιν τῶν ἐξ ἀντιχού, μεϑ᾽ οὕς ἐξωτατῷῶ πέντε μόναις ταῖς βάσεσι δια- 

19 φέροντας, χαλχαῖ 1ὰρ ἦσαν: ὥστε τῆς σχηνῆς τοὺς σύμπαντας εἶναι, 
- τ 

δίχα τῶν ἐν ταῖς τωνίαις δυοῖν ἀφανῶν, πέντε χαὶ πεντήχοντα ἐμφανεῖς, 

τὸν ἀπὸ μονάδος ἄχρι δεκάδος τῆς παντελξίας συμπληρούμενον ἀριϑμόν. 

Ι σωμάτων) σχημάτων Ἄτοπὶ, Μδηῃρ, ἀσωμάτου: ἀσωμάτων Καὶ 2 ἀπ᾿ 

οῃ. ΒῈΝ 3 τῷ] τῶν Καὶ ὡς οἵὴ. ἢ ποιεῖται ΟΡ ἔγατγη.) 

ἢ ἐνεσφραγίζεται (510) Ν ἴ. ὃ διαπλαττόμενος ῈΝΕ ὃ. τὸν οἵα. ἡ 

10 τεχνήτου Δ ἑἐχάστω ΟΕΜΑ (ν) δὲ α 11 ἀσηπτοτάτηυ Εὶ 
[ἢ 

11. 12 ἀποστελέχων ᾿ὶ 132 χάπειτα ἡ 1 ὑκηρείδοντὸ Ἁς ὑπερείδοντο ΜῈ (ν) 

14. 10 διέταττεν ΛΕΠΗΡ: συνέταττεν σοίοτὶ 1 τεγνήτης ἡ ἑχατέρωθϑεν δὲ ΒΝ 

11 ἐσώτατον πλάτος ἰγαηβρ. ἡ (Ὁ) ἐσώτατον κυβροοίαπη (Ν᾽ 6 πα].} 18 ταῖς) 
«- 

τοῖς Α (Τατη.) 19 γωνίαις ΠΥ ὍΚΩ: γωνίαις ΝΜ, γωνίας οοἴον! (Τα τ.) 

δεξιὰ Καὶ δὲ ΚΟΚΉῊ ἐπὶ ΥΚ εὐώνυμον Καὶ 90 τέτταρας ΑἹ’ 

ὀηεῖν ΛΟΚΕ 21] ἐξ] ἐξ ΑΥ̓Κ ἀντιχρυς ΥΟΚΈΗΙΡ μόναις ΛΕΘῸΗΡ: 

αὐγὴν σοίογὶ δυεῖν ΝῸΚ 24. ἄγρι] μέχρι Δ (ν) συμπληροῦντας ΥὉΝΚ 

11 “4. ἔχον, 36,18 54}. --- οὐ, Ζοδερλν πε. Ἰ}ὶυὰς 11] ἃ 110 4γῳ. 
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εἰ δὲ βουληϑείη τις τοὺς ἐν τῷ προπυλαίῳ πέντε τῷ ὑπαίϑρῳ συνάπ- 50 

τοντας, ὃ χέχληχεν αὐλήν, τιϑέναι χωρίς. ἀπολειφϑήσεται δ ἁγιώτατος 

πεντηχοντάδος ἀριϑμός, δύναμις ὧν τοῦ ὀρϑογωνίου τριγώνου, ὅπερ ἐστὶ 

τῆς τῶν ὅλων ενέσεως ἀρχή, συμπληρωϑεὶς ἐχ τῶν ἐντὸς χιόνων, 

ὼν τεσσαράχοντα μὲν τῶν χαϑ᾽ ξχατέραν πλευρὰν εἴχοσιν, ξξ δὲ τῶν ἐν 

μέσῳ δίχα τῶν παρὰ ταῖς γωνίαις ἀποχεχρυμμένων, τεσσάρων δὲ τῶν 

ἀντιχρύ, ἐφ᾽ ὧν τὸ χαταπέτασμα. τὴν δ᾽ αἰτίαν, ἧς ἕνεχα τοὺς πέντε 5] 
"- “- ΄ 

τοῖς πεντήχοντα συγχατατάττω χαὶ χωρὶς αὐτῶν τίϑημι, δηλώσω. ἢ 

πεντὰς αἰσθήσεων ἀριθμός ἐστιν. αἴσϑησις δ᾽ ἐν ανθϑρώπῳ τῇ αὲν 

10 νεύει πρὸς τὰ ἐχτός, τῇ δὲ ἀναχάμπτει πρὸς νοῦν ὑπηρέτις οὖσα 

φύσεως νόμοις αὐτοῦ. διὸ χαὶ τὴν μεϑόριον χώραν ἀπένειας τοῖς δ 

πέντε" τὰ μὲν γὰρ ἐντὸς αὐτῶν ἐχνένευχε πρὸς τὰ ἄδυτα τῆς σχηνῆς, 
᾿ “} - ᾿ “- ,᾿ ᾿ “ ᾿ 4 " ᾿ 

ἅπερ ἐστὶ συυβολιχῶς νηητά, τὰ δ᾽ ἐχτὸς πρὸς τὸ ὕπαιϑρον χαὶ 

τὴν αὐλήν, ἅπερ ἐστὶν αἰσϑητά, παρὸ χαὶ ταῖς βάσεσι διήνεγχαν, 
- ̓ -᾿ χαλχαῖ γάρ εἰσιν: ἐπεὶ δὲ τῆς ἐν ἡμῖν αἰσϑήσεως χεφαλὴ μὲν χαὶ 

πσχατιὰ δὲ χαὶ ὡσανεὶ βάσις τὸ αἰσϑητόν, εἴχασε δὴ 

τὸν μὲν νοῦν χρυσῷ, γχαλχῷ δὲ τὸ αἰσϑητόν. μέτρα δὲ τῶν χιόνων 88 

(». ἡγεμονιχὸν ὃ νοῦς, 

ταῦτα" δέχα μὲν πήχεις τὸ μῆχος, εἷς δὲ χαὶ ἥμισυς τὸ εὖρος, ἵν᾽ ἢ 

σχηνὴ πᾶσι τοῖς μέρεσιν ἴση προφαίνηται. 

ν. 148 Ν. (9.}} Παγκάλοις δὲ χαὶ ποιχίλοις ὑφαάσμασιν αὐτὴν περιέβαλεν, 84 

“1 ὑαχίνϑω χαὶ πορφύρα χαὶ χοχχίνῳ χαὶ βύσσῳ χαταχρώμενης εἰς τὴν 

Ι τῷ ὑπαίϑρῳ οὐ. ἃ 1. 3 συναπτοὺς ΥῸΚ ὃ τριχγωνίου ΗΡ 

1 ἐντὸς] ἐχτὸς Δ, ὀχτὼ ΒΕΘῊΡ (Τγη.) ὃ κα ἑτέραν " Βοβί πλευρὰν 

ἰατοσρῦηρ. ΒῈΝ εἴχοσιν, ἐξ δὲ] εἴχοσι δ᾽ ἐκ ΒῈΜ θ᾽ παρὰ] ἐν Α (ν) 
1 ἀντιχρυς ΝΟΚΈΙΠΙΡ 1. 8 τοῖς πέντε τοὺς (ἱ 8. συγχατατάττων (1Η|2 (Τ γη.) 

9 ἐν ΛΗ͂Ρ: οἵη. σεοίοτὶ 9.10 τῇ -- τῇ πῆ -- πῆ Δ (ἡ) 10 νεύει ΑΘῊΡ; νεύειν 

σοίοτγὶ ἐκτός} ἐκ τῆς Ν ἃ ΥῸΚ ἀναχάμπτει ΛΟΗΡ: ἀναχάμ.- 
πτεῖν σοίοτ! πρὸς τὸν νοῦν Α (ν) 11 νόμοις} ναὶ μὴν χαὶ ΥῸΚ 
αὐτοῦ νόμοις ἰγαηξρ. Εὶ 12 ἐντὸς ἐχτὸς ΕΕ ἐννένευχε ΚΟΚ 

14. διήνεγκε ΠΡ 12. εἰσιν} ἦσαν εὐπὶ, Μαην. 601}. 218.29Ὁ ἐπεὶ δὲ ΛΕΘΗ"»: 

ἐπὶ δὲ ΒΕΜΨΉΎΙ:, ἐπεί ΥΞῸΚ κεφαλὴ] κεφάλαιον ἢ (ν) ᾿ῦὉ ἐσχατιὰ ΛΕΘΗΡ: 

ἐσχατιαὶ ςοίοτὶ βδάσις ΛΕΘΤΠΡ: βάσεις σοτοτῖ τὰ αἰσϑητὰ ΥῸΚ 

ὄϑεν καὶ αἰἀ, αηΐο εἴχασε Δ ὍΝ εἴχασε --- αἰσϑητόν. (11) οἵη. ΒῈΝ 

εἴχασον ὁ δὴ Α: δὲ ΘΠΡ, οὐ. ΝῸΚ 15 ρμΡοβὶ μῆχος διά, ἑχάστω ΥὍΚ 
εἷς ΑΟῸΚ: εἰς Α΄. πέντε πδοίονὶ (ΤΠ πνη.} δὲ χαὶ] δέχα ἥμισυ: ΥΠΟΚ: 

ἤμισυ δοίοτὶ (ν) 1} προφέρηται ἡ 90 δὲ οι. ΒῈΝ περιέ βαλεν) 

περιεχάλεσεν 21 χηχχίνω χαὶ πορφύρα ἰταῆβῃ. (ΠΡ καταγρούμενος Υ Κ 

εἰς] αὐτῶν ΥῸΚ 

15 Εχοϊ, 36,10 30 544. ἔχοα, 26,1 544. 
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ὑφήν. δέχα Ἰὰρ ἃς διὰ τῆς ἱερᾶς τραφῆς ὠνόμασεν αὐλαίας ἐχ τῶν 

ἀρτίως λεχϑέντων γενῶν ἐδημιούργει, μήχει μὲν ὀχτὼ χαὶ εἴχοσι πηχῶν 

ἑχάστην, εἰς ὃὲ τέσσαρας πήχεις πρὸς εὖρος ἀποτείνων, ἵνα χαὶ δεχχδα 
ν) ΕἸ ΓΙ ΕἸ ΄ ᾿ ᾿ 4 , ᾿ ᾿ 

ἔχωσι τὴν παντέλειαν χαὶ τετράδα τὴν δεχαάδος οὐσίαν χαὶ τὸν ὀχτὼ 
᾿ ν ᾿ χαὶ εἴχοσιν ἀριϑιαὸν τέλειον ἴσον τοῖς ἑαυτοῦ μέρεσι χαὶ τεσσαραχονταδα 5 

τὴν ζιογονιχωτάτην, ἐν ἡ διαπλαάττεσθαί φασιν ἀνϑρωπὸν ἐν τῷ τῆς 

50 φύσεως ἐργαστηρίῳ. οἱ μὲν οὖν ὀχτὼ χαὶ εἴχοσι πήχεις τῶν αὐλαιῶν 

τοιαύτην ἔχουσι τὴν διανομήν" δέχα μὲν χατὰ τὸν ὄροφον --- τοσοῦτον 

Ἰάρ ἐστι τῆς σχηνῆς τὸ εὖρος ---, οἱ δὲ λοιποὶ χατὰ τὰς πλευρᾶς, 
0 ἐχατέρωϑεν ἐννέα, πρὸς σχέπην ἀποτείνονται τῶν χιόνων, ὑπολειπομένου 

5 ν 

πήχεως ἀπὸ τοῦ ἐδάφους, ἵνα μὴ ἐπισύρηται {τὸ) πάγχαλον χαὶ ἱεροπρεπὲς 
ἊΣ -- ὕφασμα, τῶν ὃὲ τεσσαράχοντα, οἱ συναριϑμοῦνται ἐχ τοῦ τῶν δέχα 

αὐλαιῶν πλάτους, τριάχηντα μὲν ἀπολαμβᾶνε: τὸ ὔἴχος --- τοσοῦτον 1άρ 

ἐστι χαὶ (τὸ) τῆς σχηνῆς ---- ἐννέα δὲ ὃ ὀπισϑόδομος, τὸν δὲ λοιπὸν τὸ 

χατὰ τὸ προπύλαιον, ἵνα δεσμὸς ἢ τοῦ ὅλου περιβλήματος" ἐπὶ δὲ τοῦ 1ιὉ 

ΝΜ προπυλαίου τὸ χαταπέτασμα. σχεδὸν δὲ χαὶ αἱ αὐλαῖαι χατα- 

πετάσματ᾽ εἰσίν, οὐ μόνην τῷ τὸν ὄροφον χαὶ τοὺς τοίχους χαλύπτειν, 

ἀλλὰ χαὶ τῷ συνυφάνϑαι γένεσι τοῖς αὐτοῖς, ὑαχίνϑῳ χαὶ πορφύρα χαὶ 

χοχχίνῳ χαὶ βύσσῳ, ἐχ δὲ τῶν αὐτῶν τό τε χαταπέτασμα χαὶ τὸ λεγόμενον 

χάλυμμα χατεσχευάζετο, τὸ μὲν εἴσω χατὰ τοὺς τέσσαρας χίονας, ἵν᾽ ἐπι- 30 

χρύπτηται τὸ ἄδυτον, τὸ δ᾽ ἔξω χατὰ τοὺς πέντε, ὡς μηδεὶς ἐξ ἀπόπτου δύναιτο 
᾿ ᾿. 

55. τῶν μἢ ἱερωμένων χαταϑεάσασθαι τὰ ἅγια, (6.) τὰς δὲ τῶν ὑφασμάτων 

1 γὰρ) δὲ Δ, μὲν γὰρ ΥῸΚ ἱερᾶς ΑΘΤΡ: οἷ. δοίοῦὶ αὐλαίας} αὐλαὶ ὡς 
ΒΕΜΝΥ! ἡ πρὸς] τὸ ΒΕΜΕ (ΜδΔῃ6.) ἀνατείνων Α (ν) δεκάδα] 

δέχα ἢ 4 παντέλειον ΘΚ ὃ αὐτοῦ χαὶ τὴν τεσσαραχοὺ- 
ταῦα ἃ (Ὁ) 0 ζωογονωτάτη» σοτΓ, ὃχ ζωογονιχωτάτην ἡ φησιν Ν 

7 ἡχτὼ χαὶ εἴχοσι)] χη ΧΌΚ, εἰχοσιοχτὼ ἡ (ν) 8 ἔχοντες " χατὰ 

τῶν ὀρύφων Δ ΟἸΚ, χατ᾿ ὄροφον Α Ὁ κατὰ] παρὰ Α (Ὁ) 10 ἀποτεί- 
νόυται ΛΕΘΤΙΡ: ἀποτεινόντων ΒΈΕΜΥᾺᾷᾺ ἀποτείνοντες ΥῸΚ ὑπολειπόμενοι οὐ ΒῈΝ, 

ὑπολειπόμενοι Ρ 11 πήχεος ΒΕΝ, πήχειος 0 ἀνασύρηται Α (Ὁ) 
τὸ δά. Μαηρ. πᾶν χαλὴν Δ 13 ἐκ τοῦ οἷὺ. ΒΕῈΝ 14 τὸ δά. 

Μαμνρ, ἢ ΒΕΈΜΘΗΡ ᾧ ὀπισθϑόδομος νΝΟΚΟΣ; ὁ οἷ. ςοἰογὶ 

ὀπισϑοδόμοις ἡ τὸ δὲ λοιπὸν ΑΘΉΡ, τῶν δὲ λοιπῶν ΥἹ τὸ οὐ. ΑΥ̓ῸΚ 

15. κατὰ οτὰ5. Ὑ3, οἵα, ΟΚ πρόπυλον ἡ 10 προπύόλου ΑΥ̓ῸΚ 
χαὶ οἵη. ἃ 1. 17 χαταπετήσματα Υ ΚΕ, χαταπετάσμασιν ἡ 1τ τῷ] 

τὸ Μ, τῶν Καὶ τείγους χαλύπτειν)] χάμπτειν ΚΕ 18 τῷ] τὸ Ν 

φονυφᾶσϑαι ΥὉΚ ὑαχινίνω ΠΡ 90 χατεσχευάζετο ΑΟῊΡΡ: χατασχευάζεται 

οοἰοτὶ 92 χαταϑεάσασϑθαι ΛΟΉΡ:; χαταϑεᾶσϑαι σοίοτὶ (}8η6.) 
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μὰ ᾿- ᾿ ΓΑΕ: ΄ ’; ε [ὦ . Ν ᾿ ᾿Ξ 

ὅλας ἀριστίνδην ἐπέχρινεν ἐχ μυρίων ὅσων ἑλόμενος τοῖς στοιχείοις 

ἰσαρίϑμους, ἐξ ὧν ἀπετελέσθη ὃ χύσμος, καὶ πρὸς αὐτὰ λόγον ἐχούσας, 
ἦν χαὶ ὕδωρ καὶ ἀέρα χαὶ πῦρ' ἢ μὲν γὰρ βύσσος ἐχ γῆς, ἐξ ὕδατος 

δ᾽ ἢ πορφύρα, ἣ δ᾽ ὑάχινϑος ἀέρι ὁμοιοῦται --- φύσει γὰρ μέλας 

ὁ οὗτος --, τὸ δὲ χόχχινωον πυρί, διότι φοινιχοῦν ἐχάτερον" ἦν γὰρ 

ἀναγχαῖον ἱερὸν χειροποίητον χατασχευάζοντας τῷ πατρὶ χαὶ ἤγξμόνι 

Ρ. [49 Μ. τοῦ παντὸς τὰς ὁμοίας 1 λαβεῖν οὐσίας, αἷς τὸ ὅλον ἐδημιούργει. 

Ἡ μὲν οὖν σχηνή, χαϑάπερ νεὼς ἅγιος, τὸν εἰρημένον τρόπον 59 

χατεσχευάσϑη. τέμενος δ᾽ αὐτῆς ἐν χύχλῳ περιεβάλετο πηχῶν μῆχος 

10 ἐχατὸν χαὶ πλάτος πεντήχοντα, χίονας ἔχον ἀφεστῶτας ἴσον ἀλλήλων 

διάστημα πέντε πήχεις, ὡς τοὺς μὲν σύμπαντας ξξήχοντα εἶναι, ὃια- 

γέμεσϑαι δ᾽ εἰς μὲν τὸ μῆχος ἔχοντα, πρὸς ὃξ τὸ εὗρος εἴχοσ' οἱ Ὑ μξ ᾧ μη χης τεσσαράχηντα, πρ ᾧ ὁ τὸ εὑρῆς ιχ ἴφ 

1 ὅλας] ἰδέας ὅσον ἀΡ 2 ἐχούσας ΛΕΘΗΡ: ἔχοντας σοἰοτὶ 
. χαὶ ἀέρα ὁπ. 5), ἀέρα 58. Υ3, ἀέρα χαὶ πὺρ Ὁ, χαὶ πῦρ ἀέρα Καὶ ἃ ἢ δ᾽ ὑχ- 

χινϑος οοαι!.: ὁ δ᾽ ὑάχινθος ν ὃ ἱερὸν] οἡ. ΒΕΜΥ., σχηνὴν ΥΞῸΚ 
χατασχευάζοντας χειροποίητον ἴγδηβρ. Α (ν) χατασχευάζοντας ΕΘ ΠΡ: χατα- 

σχευάζοντα οοἰοτὶ πατρὶ ΛΟῊΡ: πατρὶ τῶν ὅλων οοἰετὶ 1 ἐδημιουργεῖτο 
οομΐ, Μη, 8 τῷ εἰρημένω τρόπω ΥΟΚ 9. περιεβάλλετο ΛΗ (ν) ᾿ 

πηχέων ΥΟΚ μῆχος πηχῶν ἴγδηβμ, ΗΡ 10 ἑκατὸν] ρ΄ ΥΟΝΚ, ὀχτὼ ΡΕῈΝ 

ἔψων Τάτγη. ἐφεστῶτας Ρ 11 σύμπαντας ΑΕΘΗΡ: πάντας οοἰθτὶ 

12 δ αὶ'ἴὦᾧἃἼ τετταράχοντα ΑΕ, μ΄ ΥΟΙΪ εἴχοσι] ὀχτὼ Η (Τυτγη.) 

1 344. Ζοκερμὶ. Απι. 1μὰ, ΠῚ ὶ 183 τά τε φάρση ἐχ τεσσάρων ὑφανθέντα τὴν τῶν στοιχείων 

φύσιν δηλοῖ" ἦ τε γὰρ βύσσος τὴν γῆν ἀποσημαίνειν ἔοιχεν διὰ τὸ ἐξ αὐτῆς ἀνεῖσθαι τὸ 

λίνον, ἦ τε πορφύρα τὴν θάλασσαν τῷ πεφοινῖχϑαι τῶν ἰχϑύων τῷ αἵματι, τὸν δὲ ἀέρα 

βούλεται δηλοῦν ὃ ὑάκινθος, καὶ ὁ φοῖνιξ δ᾽ ἂν εἴη τεχμήριον τοῦ πυρός. εἴ. ΔΒεὶ!. 
“μας Υ' καὶ 312 πρὸ δὲ τούτων (ϑυρῶν τοῦ ναοῦ) ἰσόμηχες χαταπέτασμα πέπλος ἦν Βαβυλώ- 

ἁος, ποιχιλτὸς ἐξ ὑαχίνϑου χαὶ βύσσου χόχχου τε χαὶ πορφύρας, θαυμαστῶς μὲν εἰργασ- 
μένος, οὐχ ἀϑεώρητον δὲ τῆς ὕλης τὴν χρᾶσιν ἔχων, ἀλλ᾽ ὥσπερ εἰκόνα τῶν ὅλων. 

(2319) ἐδόχει γὰρ αἰνέίττεσϑαι τῇ κόκκῳ μὲν τὸ πῦρ, τῇ βύσσῳ δὲ τὴν γῆν, τῇ ὃ᾽ ὑαχίνϑῳ 

τὸν ἀέρα χαὶ τῇ πορφύρᾳ τὴν θάλατταν, τῶν μὲν ἐκ τῆς χρύας ὁμοιουμένων, τῆς δὲ 
βύσσου καὶ τῆς πορφύρας διὰ τὴν γένεσιν, ἐπειδὴ τὴν μὲν ἀναδίδωσιν ἡ γῆ, τὴν δ᾽ ἡ 

ϑάλαττα. Οἴει. Αἰοχ. ϑδίγροωι. Υ' Θ᾽ ν. θ6 Ρι.... τό τε χάλυμμα καὶ παραπέτασμα 

ὑακίνϑῳ χαὶ πορφύρᾳ κόχχῳ τε χαὶ βύσσγῳ πεποίχιλτο" ἡνίττετο δ᾽ ἄρα ὡς ἡ τῶν στοι- 
χείων φύσις ἐπέχει τὴν ἀποχάλυψιν τοῦ ϑεοῦ" ἐξ ὕδατος μὲν γὰρ ἡ πορφύρα, βύσσος δ᾽ 
ἐχ γῆς, υάχινϑός τε ὡμοίωται ἀέρι ζοφώδης ὧν, ὥσπερ ὁ κόκχος τῷ πυρί. Ογίφεπες ἰὴ 

ἔχου, λοι, ΧΠῚΙῚ 3. (ἱ. Χμ. 1δ0 ΠΡονιπὶ.}. ον 564. νἱἀθάτηιιβ. οἱ σοίογα, ἢ γδοί πη μι} 
εἴ ΡαΓραγαπὶ οἱ σοσοιῃ) ἀρ! σδίτη οἱ Ὀγββα ἰογίϑι...... (6. Πὲ85 ἀϊχογυηῖ αὐἱάδιη 

πηΐθ ΠΟΒ.. ,«Ὁν ἰδία οὐρο, αἴ οἱ ῥυογὶ 8. νἰβυῖ ἐδί, αυδίίαον δἰθιηθῃτογαιη, δχ ἀπ 015 

οἱ τπσπαυβ σοηβίαϊ ΘΓ ΠΟΓΡῸΒ. ππιπδηυτη, ἰθπθης ἥσυτγδιη, ἰἃ οϑὶ δουῖβ, ἰρηΐβ, δαυδθ, οἱ 

ἴθτγαθ. γδοϊπι 8 Θγρὸ δὲ θυθα γοίθγίυῦ --- 0. Θηΐ ἴρ80 ἱπάϊοαϊ ΘΟΪΟΥ ---ς βίου 

εἴ σοσουβ αὐ ἰσηθιῃ; ρΡΌγρυγα δηπδ ἰοποῖ ἤσιγαμι, 488] 486 ἀδ δα ΐ5 δορὶ ρίδὶ ἔποητη, 

ὈΥ̓Β5118 ἰθγγᾶθ, αὐ ΟΥ̓Δ οχ ἰθγγᾶ, 9 54ᾳ4ᾳ. ἔχοι, 27,3 β8αῃ. 
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. 5») ΨΦ΄ ͵ » ᾿ - , ᾿ ᾿ , 

90 χα ξχάτερα μέρη τοὺς ἡμίσεις, ὕλη δὲ τῶν στύλων τὰ υὲν ἐντὸς χέδρος, τ 

δ᾽ ἐχ τῆς ἐπιφανείας ἄργυρος, ἁπάντων δ᾽ αἱ βάσεις χαλχαῖ, χαὶ τὸ ὕψος ἴσον 

(ὺ- πέντε πηχῶν" ἔδηξζε γὰρ ἁρμόττον εἶνα! τῷ τεχνίτῃ συνελεῖν ἥλῳ ἡμίσει τὸ 
δὴ χω λνο ΤΔ ᾿ οὶ ὦ λῶ ἐεδιμὰἐ υδιΐ 
μῆς ΤΥ ΞΊ ΟΜ ΞΥΥΙς “.« ΝΎ ᾧν ἵν Υ͵ σχηνΎ, πῷ ς τὸ οιπλάσιὴν μετεωρης χῷ Ξισα 

"Δ 

προφαίνητα!, λεπταὶ δ᾽ ὀθόναι κατὰ τοῦ μήχους χαὶ πλάτους ἦσαν ἐφαρμ5- ων 

ζόμεναι τοῖς χίησιν ἱστίοις ἐμφερεῖς, ὑπὲρ τοῦ μηδένα τῶν μὴ χαϑαρῶν 

91 εἰσιέναι. (1.) ἢ δὲ ϑέσις τοιάδε ἦν: πέση μὲν ζὸρυτο ἢ σχηνὴ υὔχος 

ἔχουσα τριάχηντα πήχεις χαὶ εὖρος ὄέχα σὺν τῷ βαάϑει τῶν χιόνων, 

ἀφειστήχει ὃδὲ τῆς αὐλῆς ἐχ τριῶν ὑξρῶν ἴσῳ διαστήματι, δυοῖν μὲν 

χατὰ τὰς πλευράς, ἑνὸς δὲ χατὰ τὸν ἠἡπισθύδομον, τὸ δὲ διάστημα ἐξ τὸ 

εἴχοσι πηχῶν ἀνεμετρεῖτο" χατὰ δὲ τὸ πρηπύλαιον, ὡς εἰχός, ἕνεχα τοῦ 

πλήϑους τῶν εἰσιόντων μεῖζον ἐγίνετο διάστημα πεντήχηοντα πηχῶν" 

οὕτως γὰρ ο! ξἐχατὸν τῆς αὐλῆς ἔμελλον ἐχπληροῦσϑαι, τῶν χατὰ τὸν 

ὀπισθόδομον εἴχοσι χαὶ οὃς ἀπελάμβανεν ἢ σχηνὴ τριάχοντα συντεϑέντων 

9) τοῖς χατὰ τὰς εἰσόδους πεντήχοντα. τὰ γὰρ προπύλαια τῆς σχηνῆς 1Ὁ 

ὡσανεὶ μέσης ὅρος ἴὸρυτο διττῆς πεντηχονταάδος, τῆς ἀὲν χατ᾽ ἀνατολάς, 

ἔνϑα αἱ εἴσοδοι, τῆς δὲ πρὸς δυσμάς, ἔνϑα τό τε μῆχος τῆς σχηνῆς χαὶ 
᾿ , 93 ὃ χατύπιν περίβολος. χαλλιστον δὲ χαὶ μέγιστον ἄλλη προπύλαιον ἐν 

ἀρχῇ τῆς εἰς τὴν αὐλὴν εἰσόδου χατεσχευάζετο διὰ τεττάρων χιύνων, 

χαϑ᾽ ὧν ἐτείνετο ποιχίλον ὕφασμα τὸν αὐτὸν τρόπον τοῖς εἴσω χατὰ Ὁ» 

τὴν σχηνὴν χὰχ τῆς ὁμοίας ὕλης ἀπειργασμένον, 
“ ΄ μ᾿ " ᾿ Γ᾿ ᾿ ᾿ ΄ 

94 Αμα δὲ τούτοις ἐδημιουργεῖτο χαὶ σχεύη ἱερά, χιβωτός, λυχνία, 

Ἱ ἑχάτερον μέρος ΠΡ στόλων} στήλων ἡ ἐντὸς} ἐχτὸς ἡ 
κέδρος ΔΕ: χέδρηυ δοίετὶ Ὁ δ᾽ αἱ Α: οἷα, ΠΡ, δὲ (οιη. αἱ ἐϑιονὶ τὸ 

ὅψος ΔΕ: τὸ οἵη. σοίοτὶ 8. ὅλων ἡ τὸ πλάσιον (510) 

ὃ προφαίνηται ΥΟΝΚ (εἶ 219,19): περιφαίνοιτο αν, περιφαίνηται σοίοτὶ 

Ὁ τοῖς χίοσιν} τὴν χίνησιν Εὶ μὴ οἵη, ΗΡ! ἴ ἡ δηῖϊθ σχηνὴ ὁπ), ΛΕῸ () 
8. χαὶ οἴ. ἡ δέχα σὺν οἵη. ἴῃ ἰαῦ, Δ, δέχα ΒΡ]. τπδῃ. Τδῦ, βαϑει] 

πάχει ΥῸΚ 10 χατὰ τὰς πλευράς Α: κατὰ πλευρά ΒΕ, κατὰ πλευράν σοίοτί 

11 πήχεων ΕΝ, πηχέων ΝῸΚ ἐνεμετρεῖτο ΤΟΚ ἕνεχα)] ἕνα ἢ 

12 ἐγένετο ΒΕΜΟ 1Ὁ οὕτως ΑΥ̓ΤΌ: οὕτω ΥἸΚΟΉΡ, οὗτοι ΒΕΜΕ 
14. συντιϑέντων Λ. συνθέτων ΠΡ 1ὃ τοῖς] τῶν ΒῈΝ 17 εἴσοδος (οπὶ. αἱ) Δ, 

εἴσοδοι (οτη. αἷ)ν δυσυαῖς α (Τυγπ.) 18 μέγιστον δὲ χαὶ χάλλιστον 

γάρ. Δ (ν) 19. τὴν οὐ. 2920 χαϑ᾽ ὧν ἈΕΘΗΡ: χαϑ᾽ ἣν σοιογὶ 
ποιχύλον Αἱ τὸ ποιχίλον οοἰθγὶ (νὴ 21 ἀπειργασμένον ΛΟῊΗ͂Ρ: χατετχευασμένον 

σοίογὶ 232 ὅμα) ἄλλα Ε τούτοις Εἰ τούτω σοίοτὶ (Υ) 

15 -- ἢ ἔχοι, 9710 
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, Υ ἣ ΄ ΟΥ̓ ᾿΄ ὃ μη κ ᾿ “ ΄“"» Ει ..- ἃ ΄ ἢ 

κυ Ἀ4 ᾿ - - - . .Αν ᾶ τράπε υμιατήριην. βωμός. ὁ μὲν οὖν βωμὸς ἰὀρύετο ἐν ὑπαίδοι» 

τῶν εἰσόδων τῆς σχηνῆς ἀντιχρύ, ἀφεστὼς τοσοῦτον ἤσην ἰχανὸν λειτουρ- 

γοῖς εἶναι διάστημα πρὴὺς τὰς χαϑ᾽᾿ ἐχάστην ἡμέραν ἐπιτελουμένας θυσίας, 

(8.) ἢ ὃὲ χιβωτὸς ἐν ἀδύτῳ χαὶ ἀβάτῳ τῶν χαταπετασμάτων εἴσω, 90ὺ 

ν 120 Μι χεχρυσωμένη πολυτελῶς ἔνδοϑέν 1 τε χαὶ ἔξωϑεν, ἧς ἐπίθεμα ὡσανεὶ Ι ἀ μένη ὶ ΐ 

ὃ πῶμα τὸ λεγόμενον ἐν ἱεραῖς βίβλοις ἰλαστήριον. τούτου αἴχος μὲν 90 

χαὶ πλάτος μεμήνωται, βάϑος δ᾽ οὐδέν, ἐπιφανείχ γεωμετριχῇ μαλισῆ᾽ 

ὧμοιωμένηυ, ὅπερ ἔηιχεν εἶνα! σύμβολον φυσιχώτερον μὲν τῆς ἴλξω τοῦ 
ὴ ! : " ὶ 

ϑεηοῦ δυνάμεως, ἠἡθικώτερην δὲ διανοίας πάλιν, ὕλεω δ᾽ ἑαυτῇ, τὴν πρὸς ϊ ὲ τ} ͵ 

ι᾽ὸ ὄψος ἄληγην αἴρουσαν χαὶ φυσῶσαν οἴησιν ἀτυφίας ἔρωτι σὺν ἐπιστήμῃ 

στέλλειν χαὶ χαϑαιρεῖν ἀξιούσης. ἀλλ'η μὲν χιβωτὸς ἀγγεῖον νόμων 97 

ἐστίν" εἰς γὰρ ταύτην χατατίϑεται τὰ χρησϑέντα λόγια τὸ δ' ἐπίθεμα 

τὸ προσαγορευόμενον ἱλαστήριον βάσις ἐστὶ πτηνῶν δυοῖν, ἃ πατρίῳ μὲν 

Ἰλώττῃ προσαγορεύεται Χερουβίμ, ὡς δ᾽ ἂν Ἕλληνες εἴποιεν, ἐπίγνωσις 

ι χαὶ ἐπιστήμη πολλή. ταῦτα δέ τινες μέν φασιν εἶναι σύμβολα τῶν 95 

ἡμισφαιρίων ἀμφηῖν χατὰ τὴν ἀντιπρήσωποην ϑέσιν, τοῦ τε ὑπὸ γῆν χαὶ 

ὑπὲρ γῆν" πτηνὴν γὰρ ὃ σύμπας οὐρανός. ἐγὼ δ᾽ ἂν εἴποιμι δηλοῦσϑαι 99 

δι ὑπονοιῶν τὰς πρεσβυτάτας χαὶ ἀνωτάτω δύο τοῦ ὄντος δυνάμεις, 

1 βωμός -- βωμὸς] βωμὸς δὲ (ποῖ, οἴη.) Δ οὗν οιη. Εὶ ἰδούετο α6ΠΡ: 
εδρυτο οοίοτὶ (ν) 2 ἄντιχρυος ΥΘΚΕ ἀφευστῶτος ΒΕΝ Ροβῖ 

χανὸν αὐ], ἦν ΠΡ (ν) Ὁ. ἡμέρας (510) ἢ τελουμένας ΟἪ 4 ἀδὺ- 

τοῖς "ἢ χαταπετάσματι Εὶ ἔσω ΔΛ ἢ τε ΕΘΠΗΡ:; οἷα. σοίοτὶ 

ἔξω ΥΚ {καὶ ὡσανεὶ οοηΐ. Μίαῃρ. 1 δὲ ΥῸΚ μάλισ᾽ ΑΘῊΗΡ: 

αάλιστα σοίοτὶ 8. ὡμοιωμένου ΕΠΡ: ὡμοιωμένον Η, ὁμοιουμένου ΔΑ, ὁμοιοῦ- 

ἅξνον σοίοτὶ (Υ) 9 δὲ οὐ. Μ πάλν οὐ. ΤῸΚ ἵλεω δ᾽ 
ἑαυτῇ ΕΠΗΡ: ἴλεω δ᾽ αὐτή ΒΕΜ, ἵλεω αὐτῆς Δ, τὴν αὐτὴν ἵλεω τοῦ ϑεοῦ δύναμιν 

ΥΈΟΚ; ἵλεω δ᾽ ἑαυτὴ αὐτῆς ν 11 συστέλλειν ΒΕΜΕ ἀγγεῖον] αἰτία Α 
τῶν νόμων ἃ (Ὁ) 12 ἐστίν οὴ. ΥΟΚ χατατίδῆενται ΛῸΠΡ 

12. πτηνῶν οσοἠά,: τῶν πτηνῶν Υ δυεῖν ΥΟΚ, δύο ἡ πατρίῳ] πατρώα ΔΑ; 
πατρία Ὑ 1᾽ὖ μέν οὔ. Μ΄, φασὶ μὲν ἰγαπερ. ΝῸΚ εἶναι οἵη. Ν 

σύμβολον Ρ 10 ὑπὸ γῆν οοὐά.: ὑπὸ γῆς ν 11 τοῦ δή. απίο ὑπὲρ ΥΟΚ 
ὑπὲρ γῆς ΕΟΠ πτηνῶν ΤΟΚΜ (Τυτπ,) γὰρ] μὲν ΥΟΚ 

Ι --- ὃ ἔχοι. 27,1 384. 1 γοθορ. Θαςξ. Οομιεηὶ. ἵπ Εχοά, 27.1 (Δἴρπο τ. 81,1 

Ὁ]. θ40): ϑυσιαστήριον δέ, φασί, χαλεῖ τὸν ἐν ὑπαίϑρῳ βωμόν, τῶν εἰσόδων τῆς σχηνῆς 

ἄντιχρυς, ἀφεστῶτα τοσοῦτον ὅσον ἱχανὸν λειτουργοῖς εἶναι διάστημα πρὸς τὰς χαϑ᾽ ἐχάστην 

ἡμέραν ἐπιτελουμένας ϑυσίας. 4, ὃ ἔχοι, 35,9 βη6. ὕ εαᾳ. ἔχοί, 25.10 544. 

14-- Ἴ Οἴει. Αἰεα. δίγοιι. ἘΠ ρ. ΟἿ Ῥ: ναὶ μὴν χαὶ τὰ χρυσᾶ ἐχεῖνα ἀγάλματα, ἐξαπτέ- 

ρυγον ἑκάτερον αὐτῶν, εἴτε τὰς δύο ἄρχτου:, ὡς βούλονταί τινες, ἐμφαίνει, εἴτε, ὅπερ 
μᾶλλον, τὰ δύο ἡμισφαίοια, ἐθέλει δὲ τὸ ὄνομα τῶν Χερουβὶμα. δηλοῦν ἐπίγνωσιν πολλὴν. 
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τήν τε ποιητιχὴν χαὶ βασιλιχήν" ὀνομάζεται δ᾽ ἢ υὑὲν ποιητιχὴ δύναμις 
" “» , »" δ "ν. ᾿ ’ -" ᾿΄ , ᾿ ΩΣ [2 ---᾿ 

αὐτοῦ ϑεός, χαϑ᾽ ἣν ἔθϑηχε χαὶ ἐποίησε χαὶ διεχόσμησε τόδε τὸ πᾶν, ἢ, δὲ 
: ᾿ Ῥ - ᾿ ᾿, , - 

βασιλιχὴ χύριος, ἢ τῶν γενομένων ἄρχει χαὶ σὺν δίχῃ βεβαίως ἐπιχρατεῖ. 

[00 μόνης γὰρ πρὸς ἀλήϑειαν ὧν χαὶ ποιητής ἐστιν ἀψευδῶς, ἐπειδὴ τὰ μὴ ὄντα 
ν ᾿ Ύ , ᾿ ’ "ωὼ γ» - , ν" .ι ἤγαγεν εἰς τὸ εἶναι, χαὶ βασιλεὺς φύσει, διότι τῶν τεγονότων οὐδεὶς ἄν ὁ 

101 ἄρχοι διχαιύώτερον τοῦ πεποιηκότος. (9.) ἐν δὲ τῷ ἀεϑορίῳ τῶν τεσσάρων 

χαὶ πέντε χιύνων, ὅπερ ἐστὶ χυρίως εἰπεῖν πρόναον εἰργόμενον δυσὶν 

ὑφάσμασι, τῷ μὲν ἔνδον ὃ χαλεῖται χαταπέτασμα, τῷ δ᾽ ἐχτὸς ὃ προσ- 

αγορεύεται χάλυμμα, τὰ λοιπὰ τρία σχεύνη τῶν προειρημένων ἱδρύετο" 

“αὶ μέσον μὲν τὸ θυμιατήριον, τῆς χαὶ ὕδατος σύμβολον εὐχαριστίας, 10 
εν» -ῳ ο [᾿ μων μι 

ἣν ἕνεχα τῶν γινομένων ἀφ᾽ ἐχατέρου προσῆχε ποιεῖσϑαι" τὸν γὰρ 
, “- --- [ ᾿ ᾿ . " ΠΣ “- 

102 μέσον ταῦτα τοῦ χύσμου τόπον χεχλήρωται" τὴν δὲ λυχνίαν ἐν τοῖς 

νοτίοις. δι᾿ ἧς αἰνίττεται τὰς τῶν φωσφύρων χινήσεις ἀστέρων" ἥλιος 

ι δὲ ΑΥ̓ΟΚ 1. 2 αὐτοῦ δύναμις ἰγᾶηβρ. ΒΜΥΟΚ 2 αὐτοῦ) αὕτη Α 
ἔϑηχε οιη. ὁ διεχύσμησε ΛΕΘῸΗΡ; ἐκόσμησε οοιοτὶ ὦ ἢ 6: ἡ ἘΡ, ἢἣ δρίογὶ 
ἄρχει] ἀρχὴ ᾿ς οὐ. ΗΠΡ σὺν δίχῃ] συνδεῖ χαὶ ΒΜ δέχῃ οἴη. ἴῃ ἰᾶς, Ε 

4 ἀψευδής ΥἸῸΚ 0 ἄρχη ΝΜ τεττάρων Α, δ΄ ΝῸΚ ἴ ε΄ ΚΟΚ 
8 τῷ μὲν] τὸ μὲν ΑΝΌΚΕ (ν) δ] ὃν ἃ (ν), οἡ. ΥΟΚ τῷ δ᾽ τὸ δ᾽ 
ΑΥΟΚΕ (ὦ) ὃ οα. ΑΥ̓ΘΚ 9. τὰ λοιπὰ Α: τὰ δὲ λοιπὰ σοιοτγὶ 

τρία ΑΕΟΠΡ: ὁπ, οοἰοεὶ ἱδρύεται ἃ, ἵδρυτο Α (ν) 10 μὲν ΔΕ: οἵη. σοίοτὶ 
ζυπὲρ) γῆς οοπίοϊο (εἴ. Ομ γέγ, αἷυ. ἤδτε ὃ 220) 11 ἣν] ἣν ΒῚῈ ἐφ᾽ 
ἑχατέρου Η" (ν), ἐφ᾽ ἑκάτερον ΗἸΡ, ἀφ᾽ ἑκατέρου οἴ. ΒΕῈΜ προσήχει Α (Ὁ) 
12 τοῦ κόσμου ταῦτα ἰγᾶπδρ. ΒΕῈΜ χεχλήρωχε Μ 15 τῶν οῃ. Ὑ", δά, ΥΣ 

6 -τὸ Ῥροσορ. Οας. ἐς ἰ. ἣν δὲ ἐν μεϑορίῳ τῶν δ΄ καὶ ε΄ χιόνων, περὶ ὧν ἐρεῖ, ὅπερ ἐστὶν 
εἰπεῖν χυρίως πρόναον εἰργόμενον δυσὶν ὑφάσμασι, τῷ μὲν ἔνδον ὃ χαλεῖται χαταπέτασμα, 

τῷ δὲ ἐχτὸς ὃ χαλεῖται χάλυμμα" ἔνϑα ἦν καὶ τὸ ϑυμιατήριον χαὶ ἡ λυχνία καὶ ἡ 
τράπεζα. 10 Εχοά. 80,1 5η4. 10---12 Οἴενι. Αἰεχ. δίγοιι. Ἰ Θ ν. δῦ Ῥ.: ἀνὰ 

μέσον δὲ τοῦ χαλύμματος καὶ τοῦ παραπετάσματος, ἔνϑα τοῖς ἱερεῦσιν ἐξῆν εἰσιέναι, ϑυμια- 

τήριον {τε} ἔκειτο σύμβολον τῆς ἐν μέσῳ τῷ κόσμῳ τῷδε κειμένης γῆς, ἐξ ἧς αἱ ἀναϑυμι- 

σεις. μέπο; δὲ χαὶ ὃ τόπος ἐκεῖνος τοῦ τε ἐντὸς τοῦ χαταπετάσματος, ἔνϑα μόνῳ τῷ 

ἀρχιερεῖ ἐπετέτραπτο ῥηταῖς εἰσιέναι ἡμέραις, καὶ τῆς ἔξωϑεν περιχειμένης αὐλαίας (αὐλῆς 

Ιοσοάνη ν] ἀοίυτ) τῆς πᾶσιν ἀνειμένης “Εβραίοις- (ὃν 5) τὸ μεσαίτατον οὐρανοῦ φασι χαὶ 

γῆς" ἄλλοι δὲ χόσμου τοῦ νοητοῦ χαὶ τοῦ αἰσϑητοῦ λέγουσιν εἶναι σύμβολον. 
13 Εἔχοά. 25,90 5αῃ. 18 βηη. 1οβερὰ, Απι. {μα ΠῚ 8 182 τὴν δὲ λυχνίαν ἐξ ἐβδο- 

μήκοντα μορίων ποιήσας συγκειμένην τὰς τῶν πλανητῶν δεχαμοιρίας ἠνίξατο" καὶ λύχνους 

ὑπὲρ αὐτῆς ἑπτά, τῶν πλανητῶν τὴν φοράν" τοσοῦτοι γάρ εἰσι τὸν ἀριϑμόν. εἴ. Βεί!. 
πα. Ρ' καὶ 917 (ἀο ἰδαιρὶο Ἡ Θγοβο για τ8π0) ἐνέφαινον δ᾽ οἱ μὲν ἑπτὰ λύχνοι τοὺς πλάνη- 

τας (τοσοῦτοι γὰρ ἀπ᾽ αὐτῆς διήρτηντο τῆς λυχνίας). (ἴειν. Αἰεα. ϑίγονι. Τ ὁ ν. θδὺ Ῥ 

ναὶ μὴν ἢ τε λυχνία ἐν τοῖς νοτίοις ἔχειτο τοῦ ϑυμιατηρίου, δι᾿ ἧς αἱ τῶν ἑπτὰ φωτ- 

φόρων χινήσεις δεδήλωνται νοτίους τὰς περιπολήσεις ποιουμένων. τρεῖς γὰρ ἑχατέρωθεν 

τῆς λυχνίας ἐμπεφύχασι (Ἰοσ. ἐχπεφύχασι) κλάδοι καὶ ἐπ᾽ αὐτοῖς οἱ λύχνοι, ἐπεὶ χαὶ ὃ 

ἥλιος ὥσπερ ἡ λυχνία μέσος τῶν ἄλλων πλανητῶν τεταγμένο; τοῖς τε ὑπὲρ αὐτὸν τοῖς 
τε ὑπ᾽ αὐτὸν κατά τινα ϑείαν μουσιχὴν ἐνδίδωσι τοῦ φωτός. 
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γὰρ χαὶ σελήνη χαὶ οἱ ἄλλοι πολὺ τῶν βορείων ἀφεστῶτες νοτίους ποι- 

οὖνται τὰς περιπολήσεις" ὅϑεν ξξ μὲν χλάδοι, τρεῖς δ᾽ ξχατέρωϑεν, τῆς 

μέσης λυχνίας ἐχπεφύχασιν εἰς ἀριϑμὸν ξβδομον" ἐπὶ δὲ πάντων λαμπά- 103 

διά τε χαὶ λύχνοι ἑπτά, σύμβολα τῶν λεγομένων παρὰ τοῖς φυσιχοῖς 

ΡΟ ΤΟΙ Μ, ἀνδράσι πλανήτων" ὃ γὰρ ἥλιος, 1 ὥσπερ ἢ λυχνία, μέσος τῶν ἕξ τεταγ- 

ὃ μένος ἐν τετάρτῃ χώρᾳ φωσφορεῖ τοῖς ὑπεράνω τρισὶ καὶ τοῖς ὑπ᾽ αὐτὸν 

ἴσοις, ἁρμοζόμενος τὸ μουσιχὸν χαὶ θεῖον ὡς ἀληϑῶς ὄργανον. (10.) ἢ 
μ᾽ , » " - ΄ .ἤ{ Ψ "] μ.. ὃξ τράπεζα τίθεται πρὸς τοῖς βορείοις, ἐφ᾽ ἧς ἄρτοι χαὶ ἅλες, ἐπειδὴ 

04 

τῶν πνευμάτων τὰ βόρεια τροφιμώτατα χαὶ διότι ἐξ οὐρανοῦ χαὶ γῆς 

10 αἱ τροφαί, τοῦ μὲν ὕοντος, τῆς δὲ τὰ σπέρματα ταῖς τῶν ὑδάτων 

ἐπιρροίαις τελειογονούσης. οὐρανοῦ δὲ χαὶ γῆς παρίδρυται τὰ σύμβολα, 10 

χαϑαάπερ ἔδειξεν ὁ λόγος, τοῦ μὲν οὐρανοῦ ἢ λυχνία, τῶν δὲ περι- 
γείων, ἐξ ὧν αἱ ἀναϑυμιάσεις, τὸ ἐτύμως προσαγορευόμενον ϑυμιατήριον. 

τὸν δ᾽ ἐν ὑπαίϑρῳ βωμὸν εἴωϑε χαλεῖν ϑυσιαστήριον, ὡσανεὶ τηρη- 100 

ιὸ τιχὸν χαὶ φυλαχτιχὸν ὄντα ϑυσιῶν τὸν ἀναλωτιχὸν τούτων, αἰνιττόμενος 

οὐ τὰ μέλη χαὶ τὰ μέρη τῶν ἱερουργουμένων, ἅπερ δαπανᾶσϑαι πυρὶ 

πέφυχεν, ἀλλὰ τὴν προαίρεσιν τοῦ προσφέροντος. εἰ μὲν γὰρ ἀγνώμων 101 

χαὶ ἀδιχος, ἄϑυτοι θυσίαι χαὶ ἀνίεροι ἱερουργίαι χαὶ εὐχαὶ παλίμφημοι 

παντελῇ φϑορὰν ἐνδεχόμεναι" χαὶ γὰρ ὁπότε γίνεσθαι δοχοῦσιν, οὐ 

20 λύσιν ἁμαρτημάτων, ἀλλ᾽ ὑπόμνησιν ἐργάζονται" εἰ δ᾽ ὅσιος χαὶ δίκαιος, 108 

μένει βέβαιος ἢ ϑυσία, χἄἂν τὰ χρέα δαπανηϑῇ, μᾶλλον δὲ χαὶ εἰ τὸ 

1 οἱ οῃ. Ε' (ν) πολὺ] πολλοὶ ΕῊ!Ρ, οὔ. ἃ 2 μὲν οἴῃ. ἡ 

τρεῖς δ᾽ οι. ΒΕΜ, δ᾽ οῃι. ΥΟΚ 4 σύμβολον Ρ πλανητῶν ΒΕΜΥΟΚ 
Ὁ ὑπ᾽ αὐτὸν Α ΟΙεια. Α].: ὑφ᾽ αὑτὸν οοίονί (ν) ἡ ἴσος ΒΕΜΨΙ, ἴσως Υ ῸΚ 
ὡς ἀληϑῶς καὶ ϑεῖον ἴγάπβρ. ΥΟΚ 8 ἐπειδὴ] ἐπὶ δὲ Α 9 τῶν ΒΕΜ ΟἸοα. ΑἹ.: 

οἵ, σοίοτὶ τροφιμώτερα ΒΕΜΕ 10 τῆς] γῆς α ταῖς] τῆς Ε 

11 ἐπιρροίαις σοαά.: ἐπιρροχῖς Τυγῃ., ἐπιρροιαῖς Μίδηγ, παρίδρυται ΑΕΘΗΡ: 

παριδρύεται σοίοτί τὰ σύμβολα παρίδρυται ἴταπβρ. ἃ 12. οὐρανοῦ ΕΘΗ͂Ρ: 
οὐ]. ὁθίοτί 18 εἰς τὸ δα, δηΐθ ἐτύμως ἘΘῊΡ ἐτύμως Ε 

ϑυσιαστήριον ΘΟ, γρ. ϑυσιαστήριον πηρ. ἢ 15. χαὶ φυλαχτιχὸν οα!. ΥΟΚ 

τὸ ἀναλωτιχὸν ΥΟΚ (ν), τῶν ἁπαλωτιχῶν Α, τὸν ἀναλογιχὸν Ε τοῦτον ΒΕΜΕ 

10 οὐ δηῖθ τὸ ἀναλωτιχὸν (15) ἰγδηβροπθηάυ οοηΐ. Νδηρ. αἰτ, τὰ οἵη. ἡ 

18 αἱ ϑυσίαι Ν 19 ἐχδεχόμεναι ΥῸΚ 20 λύσιν] χύσιν ΜΘῊΡ 

21 μένει" χαὶ γὰρ ὁπότε βέβαιος ΒΕΜΥ!, μένει" χαὶ γὰρ ἕπεται βέβαιος ΥὍΚ 

κἂν] χαὶ ΒΕῈΜ καὶ] χἄἂν ΑΝ 

8 Ἐχοΐ. 35,22 864. 8, 9 Οἴει. Αἰε. δίγοηι. Ῥ Θ᾽ ». ΘΟ Ῥ.: πρὸς δὲ τοῖς βο- 
ρείοις τοῦ ϑυμιατηρίου τράπεζα εἶχε τὴν ϑέσιν, ἐφ᾽ ἧς ἡ παράϑεσις τῶν ἄρτων, ὅτι τρο- 
φιμώτατα τῶν πνευμάτων τὰ βύρεια, 14 χοῦ. 21,1} 11---220.4. Ν᾽ [ὁ]. 1ὅτε; 

εἰ μὲν - κόσμῳ. 

ῬΏΪΙΟΣ 5 ορόγὰ νοὶ, ΕΥ̓ 18 



996 ΡΗΙΠΟΝΙΒ 

παράπαν μηδὲν προσάγοιτο ἱερεῖον" ἢ γὰρ ἀληηϑὴς ἱερουργία τίς ἂν εἴη πλὴν 

ψυχῆς ϑεοφιλοῦς εὐσέβεια; ἧς τὸ εὐχάριστον ἀϑανατίζεται χαὶ ἀνάγραπτον 

στηλιτεύεται παρὰ ϑεῷ συνδιαιωνίζον ἡλίῳ χαὶ σελήνῃ χαὶ τῷ παντὶ 

χόσμῳ. 

109 (11.) Τούτοις ἑξῆς ἱερὰν ἐσθῆτα κχατεσχεύαζεν ὁ τεχνίτης τῷ ὃ 

μέλλοντι ἀρχιερεῖ χαϑίστασϑαι παγχάλην χαὶ ϑαυμασιωτάτην ἔχουσαν ἐν 

τοῖς ὑφάσμασι πλοχήν. τὰ δ᾽ ὕφη διττὰ ἦν, τὸ μὲν ὑποδύτης, τὸ δὲ 

110 προσαγορευόμενον ἐπωμίς. ὁ μὲν οὖν ὑποδύτης ἀμιγεστέρας ἰδέας" 

ὅλος γὰρ ὑαχίνθινος, ἔξω τῶν χατωτάτω χαὶ πρὸς ἐσχατιὰς μερῶν. 

ταῦτα γὰρ ἐποιχίλλετο χρυσοῖς ῥοΐσχοις χαὶ χώδωσι χαὶ ἀνϑίνοις πλέγ- 

ΠῚ μασιν. ἢ δ᾽ ἐπωμίς, ἐχπρεπέστατον ἔργον χαὶ τεχνιχώτατον, ἐπ'- 

0 

στήμῃ τελειοτάτῃ χατεσχευάζετο τοῖς προειρημένοις γένεσιν, ὑαχίνϑῳ 

χαὶ πορφύρᾳ χαὶ βύσσῳ χαὶ χοχχίνῳ, συγχαταπλεχομένου χρυσοῦ" 

πέταλα γὰρ εἰς λεπτὰς τρίχας χατατμηϑέντα πᾶσι τοῖς νήμασι συν- 

"2 υφαίνετο. λίϑοι δ᾽ ἐπὶ τῶν ἀχρωμίων ἐνηρμόζοντο σμαράγδου πολυ- 1 

τελοῦς δύο τιμαλφέστατοι, [ οἷς τὰ ὀνόματα τῶν φυλάρχων ἕξ χαϑ᾽ μ. 152 Ν. 

ἐχάτερον ἐνεχαράττετο, δώδεχα τὰ σύμπαντα᾽ χαὶ χατὰ τὸ στῆϑος 

ἄλλοι λίθοι πολυτελεῖς δώδεχα διαφέροντε:; ταῖς χρόαις, σφραγῖσιν 

ἐοιχότες, ἐχ τριῶν τετραστοιχεί: οὗτοι δ᾽ ἐνηρμόζοντο τῷ προσαγορξυη- 

118 μένῳ λογείῳ. τὸ δὲ λογεῖον τετράγωνον διπλοῦν χατεσχευάζετο ὡσανεὶ 90 

βάσις, ἵνα δύο ἀρετὰς ἀγαλματοφορῇ, δήλωσίν τε χαὶ ἀλήϑειαν" ὅλον 

δ᾽ ἁλυσειδίοις χρυσοῖς ἀνήρτητο πρὸς τὴν ἐπωμίδα, σφιγγόμενον ἐξ 

1 προσαγάγοιτο ἃ 2 χαὶ] χἂν Μ' (αηρ.) ὃ ϑεῶ οοὐά.: τῷ ϑεῷ ν 
συνδιαιωνίζων ὁ τῷ οὔ. Ν ὃ {πρὸφ) νοὶ {ἐπὶ τούτοις οοπὶ. Νηρ. 

ἐξ ἧς ΔΕ ἱερὰν ἑξῆς γάπβρ, (ΟΡ (Τὰγη.) ὑ ἱερεῖ 6. τ ἐν τοῖς ὑφάσ. 

ματὶν ἔχουσα (510) ἔγαῃβρ. (ἢ ἢ ὑποδήτης Ρ 8 ὑποδήτης Ρ 
9. ροβϑί γὰρ διά. ἦν ΥἹῸΟΚ ὑαχίνϑυνος ἢ χατωτάτων ΥΚὶ 

ἐσχατιαῖς ΑΕ (δίαηρ.) 10 ἀνϑεινοῖς ΝΟΚ, ἀνϑίμοις 11 δὲ ΝῸΚ 

εὐπρεπέστατον ΑΥ̓ΘΚ ΡΟΒὲ ἔργον δα. χαὶ τελειότατον ΥΟΚ 12. τελειότητι Ε 
12) χαὶ χοχχίνω χαὶ βύσσω χαὶ πορφύρα ἰγᾶηβῃ, Εὶ συγχαταπλεχομένου ἈΕΘΗΡ: 

συμπλεχομένου δοίοτὶ 14 λεπτὰ Ν 15 λίϑων ΠῚΡ δὲ ΚΘΚ 

ἐνηρμόζοντο ΛΟΗΡ: ἡρμόζοντο οοίθτί 10 τὰ οἵα. ΛῊΗΡ (ν) 11 μοί 
ἐχάτερον αὐά. ὃν Ὁ τ σὰ οἱ, ἢ 18 δώδεχα οπι, Η. (Τυγη.) 

ψρόαις ΕΘΠΗΡ: χροιαῖς δοίογὶ 19. τετραστοιχεί ΑΟῊΡ ; τετραστοιχῆ ἙΕἰ, τετρα- 

στοιχές ΒΕΜΨΥ", τετραστιχιῶν ΥἿὍΕΚ 20 λογίω Α λόγιον 

392) δὲ ΥΚ ἀλυσιδίοις Ἐ (ἁλυσιδίοις ν) ἐνήρτητο 

ὃ 544, ἔχοι. σἂρ, 28 8. ἔχοι, 28,21 11 Εἔχοα. 98,0 390 Εχοι. 28,18 



ὉΕΥΙΤΑ ΜΟΒΙ8 ΚΝΙΒ. ΠῸ[ΠΠ 291 

αὐτῆς, ὑπὲρ τοῦ μὴ γαλᾶσϑαι. χρυσοῦν δὲ πέταλον ὡσανεὶ στέφανος 114 

ἐδημιουργεῖτο τέτταρας ἔχον γλυφὰς ὀνόματος, ὃ μόνοις τοῖς ὦτα χαὶ 

Ἰλῶτταν σοφία χεχαϑαρμένοις ϑέμις ἀχούειν χαὶ λέγειν ἐν ἁγίοις, ἄλλῳ 

δ᾽ οὐδενὶ τὸ παράπαν οὐδαμοῦ. τετραγράμματον δὲ τοὔνομά φησιν ὁ 1 

ων ϑεολόγος εἶναι, τάχα ποὺ σύμβολα τιϑεὶς αὐτὰ τῶν πρώτων ἀριϑμῶν, 

μονάδος χαὶ δυάδος χαὶ τριάδος χαὶ τετράδος, ἐπειδὴ πάντα ἐν τετράδι, 

σημεῖον χαὶ γραμμὴ χαὶ ἐπιφάνεια χαὶ στερεύν, τὰ μέτρα τῶν συμ- 

πάντων, χαὶ αἱ χατὰ μουσιχὴν ἄρισται συμφωνίαι, ἥ τε διὰ τεσσάρων 

ἐν ἐπιτρίτῳ λόγῳ χαὶ ἢ διὰ πέντε ἐν ἡμιολίῳ χαὶ ἢ διὰ πασῶν ἐν 

10 διπλασίῳ χαὶ ἢ δὶς διὰ πασῶν ἐν τετραπλασίῳ ἔχει ὃὲξ χαὶ τὰς ἄλλας 

ἀμυϑήτους ἀρετὰς ἢ τετράς, ὦν τὰς πλείστας ἠχριβώσαμεν ἐν τῇ περὶ 

ἀριϑμῶν πραγματεία. μίτρα δ᾽ ἦν ὑπ᾽ αὐτῷ, τοῦ μὴ ψαύειν τῆς 110 

χεφαλῇῆς τὸ πέταλον. πρὸς δὲ χαὶ χίδαρις χατεσχευάζετη" χιδάρει γὰρ ςς 

οἱ τῶν ἑῴων βασιλεῖς ἀντὶ διαδήματος εἰώϑασι χρῆσϑαι. 

τὸ (13.) Τοιαύτη μὲν ἢ τοῦ ἀρχιερέως ἣν ἐσθής. ὃν δ᾽ ἔχει λόγον 117 

οὐ παρασιωπητέον αὐτή τε χαὶ τὰ μέρη. ὅλη μὲν δὴ γέγονεν ἀπει- 

χόνισμα χαὶ μίμημα τοῦ χύσμου, τὰ δὲ μέρη τῶν χαϑ᾽ ἔχαστον μερῶν. 

ν. 123 Μ. ἀρχτέον δ᾽ ἀπὸ τοῦ ποδήρους. οὗτος ὁ] χιτὼν σύμπας ἐστὶν ὑαχίν- 118 

ϑινος, ἀέρος ἐκμαγεῖον" φύσει γὰρ ὃ ἀὴρ μέλας χαὶ τρόπον τινὰ ποδήρης, 

0 ἄνωθεν ἀπὸ τῶν μετὰ σελήνην ἄχρι τῶν γῆς ταϑεὶς περάτων, πάντῃ 

χεχυμένος" ὅϑεν χαὶ ὃ χιτὼν ἀπὸ στέρνων ἄχρι ποδῶν περὶ ὅλον τὸ 

σῶμα χέχυται. ἐξ αὐτοῦ ὃξ χατὰ τὰ σφυρὰ ῥοΐσχοι χαὶ ἄνϑινα χαὶ 119 

χώδωνές εἰσι" τὰ μὲν ἄνϑινα σύμβολον γῆς, ἀνθεῖ γὰρ χαὶ βλαστάνε: 

1 αὐτῶν ΥΞῸΚ Ι. 3 ἐδημιουργεῖτο ὡσανεὶ στέφανος ἰγαῦβρ. 2 τέσσαρας ΥΚ 

{ραμμάτων) γλυφὰς γ6] γράμματα οοπΐ, Νίδῃρ. ὃ) ὦ ἀ δὲ ΝῸΚ ὃ σύμβολον 

ΥΟΚΡ αὐτὸ ΥΟΚ; αὐτὰς (511. τὰς γλυφὰς) οοπὶ. Νηρ. θ ἐν τῇ τετράδι 

ΛΟ) Τ ρειὰπι χαὶ οἵ. ἃ 8 αἱ οἵη. {) 10 χαὶ---τετραπλασίῳ 

οι. ΒΜῸ ἡ οὐ. ΕΕ 11 ἀμυϑέτους οι. ΥΚ 12 μίτρα] μήτρα ὦ, 
μέτρα ὑπ᾽ αὐτὸν Α (ὑπ᾽ αὐτὸ νυ) τῆς οἷα, ΑΠῚΕΡ (Ὁ) 14. ἑῴων] 
αἰγυπτίων ἡ 15 μὲν ΛΘῊΗΡ:; μὲν οὖν δοίετὶ ἦν οἵη, ἁ (Υ) 10 αὐτή] ὅλη 

οοηΐ, Μδηρ. δὴ] γὰρ γέγονεν οἴη. ἡ 11 χαὶ μίμημα ΔΕΘΤΡ; οι. 
σοἰοτὶ κόσμου} λόγου 11 (ΤῸ γη.) 18 δ᾽ δὲ Α, οτῃ. ΗἸΡ σύμπας 
ΛΕΘΗΡ: ὁ σύμπας οοἰοτὶ 20 ἄχρι] μέχρι Α: χαὶ μέχρε ν τῶν γῆς ΒΕΜΕ, 

τῆς γῆς ἈΕῊΡ (ν), τῶν τῆς γῆς ῸΚ 21 χαὶ ΑΕΟΘΗ͂Ρ; οἵη. δοίθυὶ. στέρνων 

ΛΈΘΠΡ: τῶν στέρνων σείοτί ἄχρι ΘῊΡ: μέχρι σοίοτὶ ποδῶν ΑΕΥΟΚ: 

τῶν ποδῶν οοίοτὶ τὸ ὅλον ἰτδῆβρ. Εὶ 92 χατὰ] καὶ ΕΜ 2, 28 ἄνϑινα 

(οἰ) ΒΕΜ: ἀνϑινὰ (015) ΛΕΘΗ͂Ρ, ἀνϑεινὰ ΚΟΚ χαὶ κώδωνες -- ἄνθινα οἵη. ὙΟΚ 

ὶ ἔχοι. 28,2 18 Οὐενι. Αἰεχ. ϑίγοιι, ΠΟ ». θθᾷ .: ἣ τε κατὰ τὸν ποδήρη 

διασχευὴ διὰ ποιχίλων τῶν πρὸς τὰ φαινόμενα συμβόλων τὴν ἀπ᾽ οὐρανοῦ μέγρι γῆς 

αἰνισσομένη συνϑήχην, 

1δ" 



φϑβ ΡΙΠΙΠΟΝΙΒ 

πάντα ἐχ ταύτης" οἱ δὲ ὑοΐσχοι ὕδατος, παρὰ τὴν ῥύσιν λεχϑέντες 

εὐθυβόλως" οἱ δὲ χώδωνες τῆς ἁρμονίας χαὶ συμφωνίας τούτων, οὔτε 

γὰρ τῇ χωρὶς ὕδατος οὐϑ᾽ ὕδωρ ἄνευ τῆς γεώδους οὐσίας αὔταρχες εἰς 

120 γένεσιν, ἀλλ᾽ ἢ σύνοδος χαὶ χρᾶσις ἀμφοῖν. μάρτυς δὲ τοῦ δηλουμένου 

χαὶ ὃ τόπος ἐναργέστατος" ὡς γὰρ ἐν ἐσχάτοις τοῦ ποδήρους οἱ ῥοΐσχοι ὃ 

χαὶ τὰ ἄνϑινα χαὶ οἱ χώδωνές εἰσιν, οὕτως χαὶ τὰ ὧν ἐστι σύμβολα 

τὴν χατωτάτω χώραν ἔλαχεν ἐν χύσμῳ, τῇ χαὶ ὕδωρ, χαὶ τῇ 

τοῦ παντὸς ἁρμονία συνηχοῦντα τὰς οἰχείχ;: ἐπιδείχνυται δυνάμεις 

121 ἐν ὡρισμέναις χρόνων περιόδοις χαὶ τοῖς προσήχουσι χαιροῖς. τριῶν 

μὲν δὴ στοιχείων, ἐξ ὧν τε χαὶ ἐν οἷς τὰ ϑνητὰ χαὶ φϑαρτὰ τένη ιτὸ 

πᾶντα, ἀέρος, ὕδατος, γῆτ, ὁ ποδήρης σὺν τοῖς ἀπῃωρημένοις χατὰ τὰ 

σφυρὰ σύμβολον ἐδείχϑη προσηχόντως. ὡς γὰρ ὁ χιτὼν εἷς, χαὶ τὰ 

λεχϑέντα τρία στοιχεῖα μιᾶς ἰδέας ἐστίν, ἐπειδὴ τὰ χατωτέρω σελήνης 

ἅπαντα τροπὰς ἔχει χαὶ μεταβολάς" χαὶ χαϑάπερ ἐχ τοῦ χιτῶνος 
-- ῶν ἥρτηνται οἵ τε ῥοΐσχοι χαὶ τὰ ἄνθϑινα, χαὶ ἀπ᾿ ἀέρος τρόπον τινὰ 1 

1.9 χαὶ ὕδωρ ἐχχρέμανται, τὸ γὰρ ὄχημα τούτων ἐστὶν ἀήρ. τὴν δ᾽ ἐπωμίδα 

οὐρανοῦ σύμβολον ὁ λόγος εἰχύσι στοχασμοῖς χρώμενος παραστήσει" 

πρῶτον μὲν 1ὰρ οἱ ἐπὶ τῶν ἀχρωμίων σμαράγδου δύο λίϑοι περιφερεῖς 

μηνύουσιν, ὡς μὲν οἴονταί τινες, ἀστέρων τοὺς ἡμέρας χαὶ νυχτὸς 

ἡγβμόνας, ἥλιον χαὶ σελήνην, ὡς ὃ᾽ ἄν ἐγγυτέρω τις τῆς ἀληϑείας 30 

προσερχόμενος εἴποι, τῶν ἡμισφαιρίων ἑχάτερον" ἴσα τε γὰρ ὡς οἱ 

1 λεχϑέντος Η 2 τῆς] τὰς ΒΕΜ ἢ οὔτε ὕδωρ ΔΗΡ 4 χράσις ΘΕῈΡ 
Ὁ ἄνθϑινα ΒΕΜ: ἀνθινὰ ΛΕΘΗΡ, ἀνθϑεινὰ ΥΟΚ οὕτως ΔΗΡ: οὕτω οοίοτὶ 

8 οἰχείας] ἰδίας Α (ν) ἐπιδείχνυται 1}: ἐπιδείχνυνται σοίοτγὶ (ν) 9. χρόνου 

Ταγη. 10 δὴ] ἤδη ΗἹΡ ὧν τε ΑΘΗΡ: ὦνπερ σοίοτγὶ ϑνητὰ χαὶ 
φϑαρτὰ ΕΠΗ͂Ρ: φϑαρτὰ καὶ ϑνητὰ ΒΕΝ, αἰσϑητὰ χαὶ φϑαρτὰ Α (Μίϑηρ.), οἴῃ. ΥΟΚ 
11 ὁ ον. ἃ τὰ οἵα. ἡ (ν) 13 τὰ οὐ, ἡ (ΤῸγη.) 15 τε οἷα. ΒΕΕ, 55. Μ 

ΡΓγ. καὶ οὐ, Ὁ ἄνϑινα ΒΕΝ: ἀνϑινὰ ΛΕΘΗΡ, ἀνϑεινὰ ΥῸΚ ΑἸ. χαὶ] 
χαὶ τὰ ΕῊΠΡ ἀπὸ α 10 ὄχημα Α, σχῆμα εοττ. 'π ὄχημα Ἐ: σχῆμα 

ΒΕΜΥΊΘΗΡ, σύστημα ΥἹῸΚ ὁ ἀήρ ΒΕΜΑ () 18 σμάραγδοι Α (ν) 
19 ἡμέρας τε χαὶ ΛΑ (ν) 20 τῆς οὐχ. ΑΟῊΠΙΡ () 31---229.Ὁ ἴσα --- ἐχά- 
τερον οῃ, ΤΟΚ 21 οἱ οπι. ΤΏτγη. 

18 544. 7]}05ερλ. Απι, [μὰς 111 ὃ 185 δηλοῖ δὲ χαὶ τὸν ἥλιον χαὶ τὴν σελήνην τῶν σαρδο- 

γύχων ἐχάτερος, οἷς ἐνεπόρπωσε τὸν ἀρχιερέα, τὴν τε δωδεχάδα τῶν λίϑων εἴτε τοὺς 
μῆνάς τις ϑέλοι νοεῖν, εἴτε τὸν οὕτως ἀριϑμὸν τῶν ἀστέρων, ὃν ζῳδιαχὸν χύχλον Γἕλληνες 
καλοῦσι, τῆς χατ᾽ ἐχεῖνο γνώμης οὐχ ἂν ἁμάρτοι. (᾿επι. Αἰεχ. δίγοηι, ΤΡ Θ᾽ ». Θὺδ᾽ Ρ. 

οἱ οὖν ἐπὶ τῆς ἐπωμίδος σμαράγδου φωτεινοὶ λίϑοι ἥλιον χαὶ σελήνην μηνύουσι τοὺς συνερ- 
τοὺς τῆς φύσεως" χειρὸς δὲ οἶμαι ὦμος ἀρχή. οἱ δὲ ἐπὶ τῷ στήϑει τέτραχα τεταγμέν οἱ 
δώδεχα τὸν ζῳδιαχὸν διαγράφουσιν ἡμῖν χύχλον κατὰ τὰς τέσσαρας τοῦ ἔτους τροπάς. 
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λίϑοι τό τε ὑπὲρ γῆν χαὶ ὑπὸ γῆν χαὶ οὐδέτερον πέφυχε υειοῦσϑαι 

χαὶ συναύξεσϑαι χαϑάπερ σελήνη. συνεπιμαρτυρεῖ δὲ χαὶ ἢ χρύα" 128 

σμαράγδῳ γὰρ ἔοιχεν ἢ τοῦ παντὸς οὐρανοῦ φαντασία χατὰ τὴν τῆς 

ὄψεως προσβολήν. ἀναγχαίως δὲ χαὶ χαϑ᾽ ἐχάτερον τῶν λίϑων ξξ 

5 ὀνόματα ἐγγλύφεται, διότι χαὶ τῶν ἡμισφαιρίων ξχάτεοον δίχα τέμνον 

τὸν ζῳοφόρον ἕξς ἐναπολαμβάνει ζῴδια. ἔπειθ᾽ οἱ χατὰ τὰ στέρνα 124 

δώδεχα λίϑοι ταῖς χρύαις οὐχ ὅμοιοι διανεμηϑέντες εἰς τέσσαρας στοίχους 

ἐχ τριῶν τίνος ἑτέρου δείγματ᾽ εἰσὶν ἣ τοῦ ζῳδιαχοῦ χύχλου; χαὶ γὰρ 
Ρ. 184. Ν΄. [οὗτος τετραχῇ διανεμηϑεὶς ἐχ τριῶν ζῳδίων τὰς ἐτησίσυς ὥρας ἀποτελεῖ, 

10 ἕαρ,; ϑέρης, μετόπωρον, χειμῶνα, τροπὰς τέσσαρας, ὧν ἐχαάστης ὅρος 

τρία ζῴδια, Ἰνωριζόμενος ταῖς τοῦ ἡλίου περιφοραῖς χατὰ τὸν ἐν ἀριϑμοῖς 

ἀσάλευτον χαὶ βεβαιότατον χαὶ ϑεῖον ὄντως λόγον. ὅθεν ἐνηρμό- 125 

ζοντο χαὶ τῷ προσαγορευϑέντι δεόντως λογείῳ" λόγῳ γὰρ αἱ τροπαὶ 

χαὶ ἐτήσιοι ὧραι τεταγμένῳ χαὶ παγίῳ συνίστανται, τὸ παρα- 

18 δοξότατον, διὰ τῆς χαιρίου μεταβολῆς ἐπιδειχνύμεναι τὴν διαιωνί- 

ζουσαν αὑτῶν μονήν. εὖ δ᾽ ἔχει χαὶ πάνυ χαλῶς τὸ τοῖς χρώ- 196 
μασι τοὺς δώδεχα λίϑους διαλλάττειν χαὶ μηδένα ὅμοιον εἶναι μηδενί" 

χαὶ Ἰὰρ τῶν ἐν τῷ ζῳοφόρῳ ἕχαστον ἀποτελεῖ τι γρῶμα οἰχεῖον χατά 

τε ἀέρα χαὶ ἣν χαὶ ὕδωρ χαὶ τὰ τούτων παϑήματα χαὶ ἔτι χατὰ τὰ 

ὸ τῶν ζῴων χαὶ φυτῶν γένη πάντα. (13.) διπλοῦν ὃξ τὸ λογεῖον οὐχ 121 

ἀπὸ σχοποῦ" διττὸς γὰρ ὃ λόγος ἔν τε τῷ παντὶ χαὶ ἐν ἀνθρώπου 

1 ὑπὲρ γῆν ΒΕΜΑ : ὑπὲρ γῆς ΘῊΡ ὑπὸ γῆς χαὶ ὑπὲρ γῆν ν 2 χαὶ 
συναύξεσθαι ΒΕΜΟῊΗ: ἢ συναύξασθϑαι Ρ. ἡ συναυξάνεσθαι Εἰ, ἢ αὔξεσθαι ἃ ὴ 

σελήνη Α (Ὁ) ὃ τῆς ον, ΔΘ (ν) 4 χαὶ οἴῃ. χαϑ᾿ ἑἐχάτερον 

ΑΘῊΉΡ: ἐχατέρω ΒΕΜΕῈ ὃ χαὶ ὁπ), ἃ ἃ δή, δηῖο δίχα νὴῊῸΚ 

τεμνόμενον ΒΕΝΨΥ", τεμνομένου ῸΚ Ὁ τοῦ ζωοφόρου ΥἸΟΚ ἔπειτα ΥΟΚ 

τὰ οἵα. (Ὁ) ἴ δώδεχα οαΝ. ΒΕΝΨῸ χρηιαῖς ΑΥΘῸΚ τέτταρας ἃ 

στοίχους} στίχους ΑΥ̓ΘΚ () 8 δείγματά εἰσιν ΝΟ, δεῖγμα τι ἦν Α 

10 χειμῶνα μετόπωρον ἰγαηβρ. ΑΝ τέτταρας ἑκάστης ΛΕΡ; ἐχάστη σοίοτ 

12 βέβαιον Η ὅϑεν οοὐά,: ὅϑεν χαὶ ν 12, 10 ἐνηρμόζοντο ΛΕῸΗΡ: 

ἡρμόζοντο σοίοτγὶ 12 λογίω ἡ 14. ἐτήσιαι ἃ 1ὃ ἐπιδειχνόμεναι ἈΕΠῊΗΡ  : 

ἐπιδειχνύουσαι σοἔοτὶ τὴν οῃ. Εὶ 16 αὑτῶν Εξ᾿ : αὐτῶν οοἰοτί 

μονήν ἈΕῸΗΡ ; μορφήν δσοίονὶ δ᾽ ΑΡΠῊΡ: δὲ σοίοτὶ δηΐο τὸ αὐ, χαὶ ν 

ῃς 

18 τῶν οἴη. ἃ ξχαστον ΒΕ, ἔχαστον ΔΓ: ἔχαστος οοίοτὶ τι οἵη. ἢ 

19. χαὶ ἔτι -- πάντα (30) οὐ. ΗἸΡ ἔτι ΑἙΟΠΠ: ὁπ. οδίοεὶ χατὰ τὰ ΝΟΚ: 

χατὰ (οπι. τὰὺ ΒΕῈΜ (Νίδημ.), χαὶ τὰ ἈΒΘῊΞ (Τα γη.) 9Ὸ τῶν οἵα. ΥΟὉΚ 

α 
Ἰένη καὶ φυτῶν ἰτᾶπϑρ. ΒΕ, κω χαὶ φυτῶν Μ πάντα γένη ἰγαηβϑρ. ΥΟΚ 

λόγιον Α 21] ἐν τῇ ἀνθρώπου ΥΚ, ἐν τῇ τοῦ ἀνθρώπου Ὁ 
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φύσει" χατὰ ὑὲν τὸ πᾶν ὅ τε περὶ τῶν ἀσωμάτων χαὶ παραδειγματιχῶν 

ἰδεῶν, ἐξ ὧν ὁ νοητὸς ἐπάγη χόσμος. καὶ ὃ περὶ τῶν ὁρατῶν, ἃ δὴ 

μιμήματα χαὶ ἀπειχονίσματα τῶν ἰδεῶν ἐχείνων ἐστίν, ἐξ ὧν ὁ αἰσθητὸς ν 

οὗτος ἀπετελεῖτο" ἐν ἀνθρώπῳ δ᾽ ὃ μέν ἐστιν ἐνδιάϑετος, ὁ δὲ προφο- 

ριχός, (χαὶ δ μὲν) οἷα τις πηγή, ὁ δὲ γεγωνὸς ἀπ᾽ ἐχείνου ῥέων" χαὶ ὃ 
. τοῦ μέν ἐστι χώρα τὸ ἡγεμονιχόν, τοῦ ὃξ χατὰ προφορὰν γλῶττα χαὶ 

128 στόμα χαὶ ἢ ἄλλη πᾶσα φωνῆς ὀργανοποιία. σχῆμα δ᾽ ἀπένειμεν ὃ 

τεχνίτης τετράγωνον τῷ λογείῳ πάνυ χαλῶς αἰνιττόμενος, ὡς χρὴ καὶ 

τὸν τῆς φύσεως λόγον χαὶ τὸν τοῦ ἀνθρώπου βεβηχέναι πάντῃ χαὶ 

χατὰ μηδ᾽ ὁτιοῦν χραδαίνεσϑαι. παρὸ χαὶ τὰς εἰρημένας δύ) ἀρετὰς 10 

προσεχλήρωσεν αὐτῷ, δήλωσίν τε χαὶ ἀλήϑειαν" ὅ. τε γὰρ τῆς τύσεως 

λόγος ἀληϑὴς χαὶ δηλωτιχὸς πάντων ὅ τε τοῦ συφοῦ υἱμούμενος ἐχεῖνον 

ὀφείλει πρησηχόντως ἀψευδέστατός τε εἶναι τιμῶν ἀλήϑειαν χαὶ μηδὲν 

129 φϑόνῳ συσχιάζειν, ὧν ἢ μήνυσις ὠφελήσει τοὺς ἀναδιδαχϑέντας. οὐ 

μὴν ἀλλὰ χαὶ δυσὶ λόγοις τοῖς χαϑ᾿ ἔχαστον ἡμῶν, τῷ τε προφοριχῷ ιῦ 

χαὶ ἐνδιαϑέτῳ, δύο ἀρετὰς ἀπένειμεν οἰχείας, τῷ μὲν προφοριχῷ 

δήλωσιν, τῷ δὲ χατὰ διάνοιαν ἀλήθειαν: ἁρμόζει γὰρ διανοία μὲν μηδὲν 
΄ 

ρμηνείᾳ δὲ αηδὲν ἐμποδίζειν τῶν εἰς τὴν ἀχρι- (ὦν παραδέχεσθαι ψεῦδος, 

130 βεστάτην δήλωσιν. λόγου δὲ οὐδὲν ὄφελος τὰ χαλὰ χαὶ σπουδαῖα 

σεμνηγοροῦντος, ᾧ μὴ πρόσεστιν οἰχείων ἀχολουϑία πράξεων: ὅϑεν τὸ 39 

λογεῖον ἤρτησεν ἐχ τῆς ἐπωμίδος, ἵνα ἢ χαλᾶται, τὸν λόγον οὐ διχαι- 

ὡσας [ ἔργων ἀπεζεῦχϑαι" τὸν γὰρ ὦμον ἐνεργείας χαὶ πράξεως ποιεῖται μ. 

181 σύμβολον. (14.) ἃ μὲν οὖν αἰνίττεται διὰ τῆς ἱερᾶς ἐσθῆτος, ἐστὶ 

τοιαῦτα. χίδαριν δὲ ἀντὶ διαδήματος ἐπιτίθησι τῇ χεφαλῇ διχαιῶν τὸν 

2. αἱ. ὁ ΥΚ: οἵ. εθίογὶ τῶν οὐ Χκ 9. ἐξ --- ἐστιν (4) ὁπ. 

ΗΠΡῚ, ἐξ -- μέν δὰ, ως. ΡΞ, ὧν -- ἐστιν δ, ὡρ, Η ἐξ ἈΕΡΞ; οἵη. σϑίθγὶ 

ὁ δὲ ΝῸΚ ἁ, ὃ ὁ δὲ προφοριχός οἴῃ, ἡ ἢ καὶ ὁ μὲν αὐἰά. Τάγη.: οἵω. 
ἐοθά. οἷα --- γεγωνός} οἷα τινὸς πηγῆς ἀειρρόου ΥΞῸΚ ὁ δὲ οι. ΒΕΝΕ 

γεγωνὸς ΤΏγη: γεγονὼς σοί, καὶ ῥέων 0 ἐστι ΔΕΘΤΠΡ: οἵη. ορίοτγὶ 

δὲ ροδὶ προφορὰν ἰγᾶη8}. 9ῈΝ 8 λογίῳ Α ὃ. τοῦ (ἸΗΡ: συν. σοίοτί 

11 προσεχλήρωσαν ΒΕΝ αὑτῶν Καὶ 12 ἀληϑής τε ΒΕΜΕΝ 

1ὃ τε ΠΡ: οἷα. σοίθτὶ 11. συσκιάζειν ΑΘ: συσχιάζων ὁδίοτὶ διδαγ- 

ϑέντας δ 1ὖ τοῖς δυσὶ ΥΞῸΚ τῷ τε --- οἰχείας (16) ον. Ῥ', πα. τὴν. ἘΞ 

προφοριχὴν (51) Καὶ 10 τῶ ἐνδιαϑέτω (ἱ (ΔΙ Δῃμ.) 11 ἀλήϑεια Ν 

18 παραδέχεσϑαι -- μηδὲν οἵα 0) τῶν ΛΕΘΉΡΝ; οὔ. ἐοίοτὶ εἰς ΛΕΘΗΡΝ; 
πρὸς σοίοτὶ 19. δὲ] δ᾽ ἄρα ΔΕΝ (ν) Ροϑὲ ὄφελος αὐ. τοῦ ν, οὔ. οοδά,. 

9.) οἰχείων ΛΕῈΝ; οἰχεία ΒΕΜΟΗΡ, οἷα. ΥῸΚ 91 λόγιον ἡ 22 πράξεων Α 

34 δ᾽ Δ, δὴ Ν δικαιῶν ΑΠΗΡ: διχαιώσας οσοιοτὶ 

τ -- 32531.32. Ν᾽ (0]. 1δ7τ: σχῆμα -- χόσμος εἶναι. 
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ἱερωμένην τῷ ϑεῷ, χαϑ᾽ ὃν χρόνον ἱερᾶται, προφέρειν ἁπάντων χαὶ μὴ 

μόνον ἰδιωτῶν ἀλλὰ χαὶ βασιλέων. ὑπεράνω δὲ τὸ χρυσοῦν ἔστι 182 

πέταλον, ᾧ τῶν τεττάρων αἱ Ἰλυφαὶ γραμμάτων ἐνεσφραηγίσϑησαν, ἐξ 

ὧν ὄνομα τοῦ ὄντος φασὶ μηνύεσϑαι, ὡς οὐχ οἷόν τε ὃν ἄνευ χατα- 

χλήσεως ϑεοῦ συστῆναί τι τῶν ὄντων’ ἁρμονία γὰρ πάντων ἐστὶν ἢ 

χγαϑότης χαὶ ἵλεως δύναμις αὐτοῦ., τοῦτον τὸν τρόπον ὁ ἀρχιερεὺς 133 

διαχοσμηϑεὶς στέλλεται πρὸς τὰς ἱεοουργίας, ἵν᾽, ὅταν εἰσίῃ τὰς πατρίους 

εὐχάς τε χαὶ ϑυσίας ποιησόμενος, συνεισέρχηται πᾶς ὃ χύσμος αὐτῷ δι᾿ ὧν 

ἐπιφέρεται μιμήματα, ἀέρος τὸν ποδήρη, ὕδατος τὸν ῥοΐσχον, ἧς τὸ 

ὼν 

10 ἄνϑινον, πυρὸς τὸ χύχχινον, οὐρανοῦ τὴν ἐπωμίδα, χαὶ χατ᾽ εἶδης τοῖν δυοῖν 

ἡμισφαιρίοιν τοὺς ἐπὶ τῶν ἀχρωμίων σμαράγδους περιφερεῖς, ἐφ᾽ ὧν χαϑ᾽ 

ξἑχάτερον Ἰλυφαὶ ἕξ, τοῦ ζῳοφόρου τοὺς ἐπὶ τῶν στέρνων δώδεχα λίϑους ἐχ 

τριῶν χατὰ τέτταρας στοΐχους, τοῦ συνέχοντος χαὶ διοιχοῦντος τὰ σύμπαντα 

τὸ λογεῖον, ἀναγχαῖον γὰρ ἦν τὸν ἱερωμένον τῷ τοῦ χόσμου πατρὶ 134 

15 παραχλήτῳ χρῆσθαι τελειοτάτῳ τὴν ἀρετὴν υἱῷ πρός τε ἀμνηστίαν 

ἁμαρτημάτων χαὶ χορηγίαν ἀφθϑονωτάτων ἀγαθῶν. ἴσως μέντοι χαὶ 180 

προδιδάσχει τὸν τοῦ ϑεοῦ ϑεραπευτήν, εἰ χαὶ ἡ τοῦ χοσμοποιοῦ 

δυνατόν, ἀλλὰ τοῦ γε χόσμου διηνεχῶς ἄξιον εἶναι πειρᾶσϑαι, οὗ τὸ 

αἴμημα ἐνδυόμενος ὀφείλει τῇ διανοία τὸ παραδειγμα εὐθὺς ἀγαλματο- 

) φορῶν αὐτὸς τρόπον τινὰ πρὸς τὴν τοῦ χύσμου φύσιν ἐξ ἀνθρώπου 

μεϑηρμύσϑαι χαί, εἰ ϑέμις εἰπεῖν --- ϑέμις ὃὲ ἀψευδεῖν περὶ ἀληϑείας 

λέγοντα ---, βραχὺς χύσμος εἶναι. 

1 τῷ οἱ. ΥΚ 9 τὸ] τοῦ πέπλου Ν ὃ. τεσσάρων ΕΝ, οὐ. ΒΕῈΝ 
αἱ γλυφαὶ] ἐγγλυφαὶ ἡ γραμμάτων αἱ γλυφαὶ ἰγβιβρ., ΒΕΜΕΝ 4 ὄντος} 

δέοντος ΗἹΡ φησὶ 0 4, ὃ ΤΡΘΟῚ 5ΞῈ Β., χαταχλείσεως Ε 
καταλλήσεως --- ἁρμονία (Ὁ) οαν. ΗἸΡ, δά, τὴν. Η 1 (εἰς τὸν νεὼν) εἰσέῃ ἑοηϊ. 

Μ δῆς. εἰσίοι ΝΟΚ,, εἰσήει Ναὶ 8. τε ΑΘῊΡ : οἵω. ὁοίοτί συνεισέρ- 

χεται ΜΕΝ ὃ μιμήματα 8ογῖρ8᾽: μιμημάτων ΛΕΘΉΡΝ (ν). μίμημα ΒΕΜΥΟΚ 

ἢ, 10 τὸ ἄνθινον ΕΜ: τὸν ἄνθινον Α, τὸ ἀνθϑινὸν ΕΘΉΗΡ, τὸ ἀνϑεινὸν ΥῸΚΝ 10 χαὶ 

οι. ἃ (ἰοτγί, σγϑοὶο) 11 τοὺς] τὰς ἃ ἀκρωμίδων 11.132 χαϑέκαστον ΥΟΚ, 

χαϑεχάστην ῈΜ 12 τοῦ ζωοφόρου ἈΕΘΗΡΝ: οἵη. οθίογὶ 183 χατὰ 

τέσσαρας ΥἾΌΝ, καὶ τεσσάρων ΠΕΜΥ' στίχους ΑΥ̓ΞῸΚ συνέχοντος 
ΛΈΘΗΡΝ ; συνιόντος ΒΕΔ, συνιέντος ΚῸΚ τὰ σύμπαντα] τὸ σύμπαν ΕἙΗ͂ΡΝ (ν) 

Η λόγιον 152. χρῆσϑαι ΕΟΤΠΡΝ; γρήσασϑαι οοἴοεϊ τελειωτάτω Εὶ 
ἀμνηστείαν Ἴγη. 10 χορηγίας ΑΥΤΉΗΡ ἀφϑονωτάτας ΑΥ̓! 

18 ἀλλά γε τοῦ ἰτὰηβρ. ἡ, ἀλλ᾽ οὖν τοῦ γε Εὶ 19 ἐνδυόμενος ΛΕΘΗΡΝ ; ἐναυύ- 
μενος Υἱ, ἐναγόμενος ΥΟΚ, οὐ, ΒῈΝ τὸ παράδειγμα τῇ διανοία ἴγϑηβρ. ΒΒῈΝ 

21 μεϑηρμόσϑη " α11. ϑέμις ἈΕΘῊΗΡ : οἷ, οδίοτὶ δὲ ἀψευδεῖν ΕΘΟΘΉΡΝ: 
ὃ᾽ ἀψευδεῖν Α,, διαψευδεῖν ΒΕΜΥ", καὶ ἀψευδεῖν ΝΟΚ περὶ οπι. ΤΌγη. 
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130 (15.) Τῶν δὲ προπυλαίων ἔξω παρὰ ταῖς εἰσόδοις λουτήο ἐστι 

χαλχοῦς, οὐχ ἀργὸν ὕλην λαβόντος τοῦ τεχνίτου πρὸς τὴν χατασχευήν, 

ἤπερ φιλεῖ γίνεσθαι, σχεύη δ᾽ ἐπιμελῶς δημιουργηϑέντα πρὸς ἑτέραν 

χρείαν, ἃ μετὰ σπουδῆς χαὶ φιλοτιμίας πάσης αἴ γυναῖχες εἰσήνεγχαν 

ἁμιλώμεναι τοῖς ἀνδράσι πρὸς εὐσέβειαν, ἀγώνισμα χαλὸν ἄρασθαι 5 

διανοηϑεῖσαι χαὶ χαῦ᾽ ὅσον δυνάμεως εἶχον σπουϑδάσασαι μὴ ἀπολειφϑῆναι 

131 τῆς ἐχείνων ὁσιότητος" χάτοπτρα γάρ, οἷς εὐμορφίαν εἰώϑασι διαχοσμεῖσϑαι, Ρ. 150 ΜΝ. 

μηδενὸς προστάξαντος, αὐτοχελεύστῳ προϑυμίχ σωφροσύνης χαὶ τῆς 

περὶ γάμον ἁγνείας χαὶ τί τὰρ ἀλλ᾽ ἢ ψυχιχοῦ χάλλους ἀπαρχὴν πρε- 

138 πωδεστάτην ἀπήρξαντο. ταῦτ᾽ ἔδοξε τῷ τεχνίτῃ λαβόντι χωνεῦσα! καὶ 1ὸ 

μηδὲν ἀπ᾿ αὐτῶν ἕτερον ἢ τὸν λουτῆρα κατασχευάσασϑαι, περιρραντηρίοις 

ὅπως οἱ μέλλοντες εἰς τὸν νεὼν εἰσιέναι ἱερεῖς ἐπὶ τῷ τὰς διατετα- 

μένας ὑπουργεῖν λειτουργίας χρῶνται πόδας μάλιστα χαὶ χεῖρας 

ἀπονιπτόμενοι --- σύμβολον ἀνυπαιτίου ζωῆς χαὶ βίου χαϑαρεύοντος ἐν 

πράξεσιν ἐπαινεταῖς, οὐ τὴν τραχεῖαν χαχίας ὁδὸν ἣ χυριώτερον εἰπεῖν 15 

139 ἀνοδίαν ἀλλὰ τὴν δι᾿ ἀρετῆς λεωφόρον ἀπευϑύνοντος ---, ὑπομίμνη- 

σχέσϑω μέντοι“ φησί ,χαὶ ὃ μέλλων περιρραίνεσθαι, ὅτι τοῦδε τοῦ 

σχεύους ἢ ὕλη χαάτοπτρα ἦν, ἵνα χαὶ αὐτὸς οἷα πρὸς χάτοπτρον αὐγάζη 

τὸν ἴδιον νοῦν χαί, εἴ τι ὑποφαίνοιτο αἴσχος ἐξ ἀλόγου πάϑους ἢ παρὰ 

φύσιν ἐπαιρούσης χαὶ μετεωριζούσης ἡδονῆς ἣ στελλούσης ἔμπαλιν Ὁ 

λύπης χαὶ χαϑαιρούσης ἢ ἀποστρέφοντης χαὶ ἀποχλίνοντος τὴν ἐπ᾿ εὐθείας 

ὁρμὴν φόβου ἣ τῆς ἐπιϑυμίας πρὸς τὰ αἡ παρόντα ἑλχούσης χαὶ ἀπο- 

τεινούσης βίᾳ, τοῦτο ϑεραπεύῃ τε χαὶ ἰᾶται τοῦ Ἰνησίου χαὶ ἀνόϑου 

1 τὰς εἰσόδους Δ 2 χάλχειος Υ), χάλχεος ΥῸΚ ἀργὴν ΒΜΑΥ ΚΡ", 
ἄργυρον 2. ὃ ὃ πρὸς τὴν χατασχευὴν ὀφείλει γίνεσθαι ἃ 8 ὅπερ ΘῊΡ: 

ἅπερ ΒΕΝΥ", ἧπερ ΥἿῸΚ 4. πάσης καὶ φιλοτιμίας ἱγᾶπερ. ΥῸΚ ἁπάσης 
ὃ ἔσχον α σπουδάσαι Υ', σπουδάσασθαι Καὶ 1 εὐμορφίαν ἈΕΘΗΡ: εἰς 
εὐμορφίαν ςοἰοτὶ (ν) διαχοσμεῖσϑαι ΔΕΘΗΡ; διακονεῖσϑαι οοἰοτὶ 9. ἀλλ᾽ 

οἵ. Α(ῊΡ (ν) 11 τὸν] τοῦ ἢ περιρραντίοις δ 12 λειτουργίας 
ὑπουργεῖν ἰγαῦβρ. ΘῊΡ (ν) 14. ἀπονιττόμενοι Η! ἀνυπαίτιον ΒῈΝ 

1Ὁ χαχίας ὁδὸν οὐ. ΒῈΝ 10 τὴν οὐ, ΒΕΜΑΥ ΤΕ δι᾿ ἀρετὴν Α 
ἀπευϑύνοντες ΥΚΚ, ἀπευϑύνοντας 0 10. 11 ὑπομιμνησχέσθω ἈΕΘῊΡ: ὑπομιμνή- 

σκεσϑαι οσφἰοτὶ 11 μέντοι] μὲν ἡ 18 χάτοπτρα (ΗΠ: χάτοπτρον ἑοίογὶ 

19 χαῇ χὰἂν ἡ (ν) 30 μετεωριζηύσης ΔῈ: νεωτεριζοήσης οοίοτί (Ταγη.) 

συστελλούσης ΒΕΜΑΟ 21 χαϑαρευηύσης ἡ τὴν] τῆς ΒΕΧ 
2) τῆς ογᾶ8, 3, οὗ. Κ μὴ δγδβ. Χ2, οἷ, ΟΚ 28 ϑεραπεύῃ τε Τυτη.: 

ϑεραπεύῦηται ἑοὐ(. (ϑεραπεύεται Δ) τοῦ ΔΕΟΤΠΠΡ: τοὺς σοίοτὶ γνησίους ΒΕῈΝ 
χαὶ οἵη. ΒΕΝ 

1 Εχοὰ, 80,18 1 Ἐχοά. 88,326 
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ἀεταποιούμενης χάλλους" τὸ ὑυὲν 1ὰρ τοῦ σώματος ἐν συμμετρία μερῶν 140 

εὐχροία τε χαὶ εὐσαρχία χεῖται, βραχὺν τῆς ἀχμῆῇς ἔχον χαιρόν, τὸ δὲ τῆς 

διανοίας ἐν ἁρμονία δογωάτων χαὶ ἀρξτῶν συμφωνία, μὴ χρόνου μήχει 

μαραινόμενον, ἀλλ᾽ ἐφ᾽ ὅσον ἐγχρονίζει χαινούμενον χαὶ νεάζον, χρώματι 

ὃ διαπρεπεῖ χεχηοσμημένον ἀληθείας χαὶ ὁμολογίας ἔργων πρὸς λόγους χαὶ 
ν ᾿ ε2“αι᾿ν ᾿ , 2 ᾿ ( 

πρὸς ἔργα λόγων χαὶ ἔτι βουλευμάτων πρὸς ξχάτερα. 

(10.) Διδαχϑέντι δ᾽ αὐτῷ τὰ παραδείγματα τῆς ἱερᾶς σχηνῆς χαὶ 14] 

ἀναδιδάξαντι τοὺς διανοία ὀξεῖς χαὶ εὐφυῶς ἔχοντας πρὸς ἀνάληψιν χαὶ 

τελείωσιν ἔργων, ἅπερ ἀναγχαίως εἶχε δημιουργηϑῆναι, χατὰ τὸ εἰχὸς ε ργων, ἅπερ ἀναγχαίως εἶχε δημιουργηϑῆναι, 
10 ἱεροῦ χατασχευασϑέντος ἔδει χαὶ ἱερεῖς τοὺς ἐπιτηδειοτάτους αἱρεϑῆναί 

τε χαὶ προμαϑεῖν, ὃν τρόπον τὰς ϑυσίας ἀνάγειν τε χαὶ ἱερηυργεῖν 

προσῆχε. τὸν μὲν οὖν ἀδελφὸν ἐξ ἁπάντων ἐπιχρίνας ἀριστίνδην 142 

ἀρχιερέα, τοὺς δ᾽ ἐχείνου παῖδας ἱερεῖς ἐχειροτόνει, προνομίαν οὐ 

τῷ οἰχείῳ γένει διδούς, ἀλλ᾿ εὐσεβείᾳ χαὶ ὁσιότητι, ἃς ἐνεώρα τοῖς 

15 ἀνδράσιν ὑπούσας. σαφὴς ὃὲ πίστις" οὐδέτερον υἱὸν --- δύο γὰρ ἦσαν 

αὐτῷ --- τούτου τοῦ Ἰέρως ἠξίωσεν, ἀναγχαίως ἄν ἀμφοτέρους ἑλόμενος, 
» " μ} Ὁ , ’ Α ᾿ -- - 

εἴ τινα τιμὴν ἔνευε τῷ φιλοιχείῳ. χαϑθϑίστη δὲ ἀετὰ τῆς ἅπαντος τοῦ [43 

Ρ. 11 Μι ἔϑνους Ἰνώμης, ὡς τὰ λόγια ὑφηγεῖτο, χαινότατον τρόπον χαὶ ἱ ἄξιον 

ἱστορηϑῆναι" λούει τὸ πρῶτον αὐτοὺς ὅδατι πηγῆς τῷ χαϑαρωτάτῳ χαὶ 

0 ζωτιχωτάτῳ χάἄπειτα τὰς ἱερὰς ἀναδίδωσιν ἐσθῆτας, τῷ μὲν ἀδελφῷ 

τὸν ποδήρη χαὶ τὴν ἐπωμίδα οἱονεὶ ϑώραχα, τὸ παμποίχιλον ὕφασμα 

χαὶ μίμημα τοῦ παντός, τοῖς δ᾽ ἀδελφιδοῖς χιτῶνας λινοῦς, ζώνας τε 

1 μεταποιούμενος ἈΕΘΗΡ: μεταποιουμένους οσοἰοτὶ μερῶν] μέρος Εὶ 

ἢς 

2 τὸ] τὸ Ν ὃ διανοίας συμμετρίας ἃ δογμάτων] σωμάτων ὁ 

ἀρετῶν} ἀέρων ἡ 4. ἀλλ᾽ --- καινούμενον οἴη, "αὶ κινούμενον ΑΗ! 
4. ὃ χρώματι δ᾽ εὐπρεπεῖ ὃ πρὸς ἔργα λόγων ΔΕ: λόγων πρὸς ἔργα σοίοτὶ (ν) 
ἔτι βουλευμάτων] ἐπιβουλευμάτων ἔχάτερα Α(ἐ; ἐκάτερην ἐοίετὶ 1 δὲ ἃ 

5κηνῆς} ἐχείνης ἡ ὃ ἔχοντι Ε 11 ρύ. τε οἵη. ἡ αἰὶ, τε οιη. Εἰ, τε χαὶ 

ἱερουργεῖν οἵη. ἡ 19. δ᾽ οὦ. ΒΕῈΝ 13. 14 οὐ τῷ] αὐτῶ 
1ὃ υἱῶν Η3 (ν) γὰρ] ὃ᾽ ΔΛΗΡ () 10 ἂν] οὖν Ρ, γὰρ ἂν ἣν Μ, γὰρ εἱ 

ε ε 
ἦν 585. Β 11 ἔνειμε Α (ἔνειμε νἡ ἔνειμε τῷ φιλοιχείω Α: τῷ φιλοιχείω 
ἕνεμε σοἰογί (Ὁ) καϑίστησι ", κατέστη 18 ὑφηγεῖται ΑΥ̓Κ 
19 λούει τὸ πρῶτον αὐτοὺς ΑΕ ΠΠΠΡῚ: λούει μὲν αὐτοὺς τὸ πρῶτον οοἰοτὶ 19. 20 χαὶ 

ζωτιχωτάτῳ ὁπ), ἡ 21 ὕφασμα] ἀπειχόνισμα εσοπὶ, Δαηρ. 22 ἀδελιφιδοῖς 

ΕΗΡΥΞΚ: ἀδελφοῖς σοίοτὶ λινοῦς] λαμπροὺς ΒΕῈΝ 

17 5ᾳᾳ. ἔχοϊ, οἂρ, 29, 1μονῖϊ. ἐδρ. 8 
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144. χαὶ περισχελῆ πᾶσι" τὰς μέν, ὅπως ἀνεμπόδιστοι χαὶ ἑτοιμότεροι πρὸς 

τὰς ἱερὰς ὑπουργίας ὦσι, σφιγγομένων τοὺς ἀνειμένους χόλπους τῶν 

χιτώνων, τὰ δ᾽, ὅπως μηδὲν ὧν χρύπτεσϑαι ϑέμις προφαίνηται, χαὶ 

μάλιστ᾽ ἀνερχομένων ἐπὶ τὸν βωμὸν ἢ χατιόντων ἄνωϑεν χαὶ πάντα 

ι4Ὁ δρώντων μετὰ σπουδῆς χαὶ τάχους" εἰ Ἰὰρ μὴ οὕτως ἀχριβὴς γεγένητο ὃ 

ἢ στόλισις διὰ τὴν τοῦ μέλλοντος ἀδήλου προφυλαχήν, χἂἄν ἕνεχα τῆς 

συντήνου περὶ τὰς λειτουργίας ὀξύτητος ἀπεγυμνοῦντο τὸν προσήχοντα 

40 ἱεροῖς χαὶ ἱερωμένοις χόσμον φυλάττειν ἀδυνατοῦντες. (17.) ὡς δὲ ταῖς 

ἐσθήσεσιν ἔσχησεν αὐτούς, χρίσματος εὐωδεστάτου λαβών, ὃ μυρεψιχῇ 

τέχνῃ χατειργάσϑη, τὰ ἐν ὑπαίθρῳ πρῶτα, τόν τε βωμὸν χαὶ τὸν τὸ 

λουτῆρα, χατέχριεν ἐπιρραίνων ἔπτάχις, ἔπειτα τὴν σχηνὴν χαὶ τῶν 

ἱερῶν σχευῶν ἕχαστον, τὴν χιβωτόν, τὴν λυχνίαν, τὸ ϑυυιατήριον, τὴν 

τράπεζαν, τὰ σπονδεῖα, τὰς οιάλας, τὰ ἄλλα ὅσα πρὸς ϑυσίας ἀναγκαῖα 

χαὶ χρήσιμα, χαὶ τελευταῖον προσα  αγὼν τὸν ἀρχιερέα πολλῷ λίπει τὴν 

χεφαλὴν ἀλείφει. ταῦτ᾽ ἐπιτελέσας εὐαγῶς ἀχϑῆναι χελεύει μόσχον 15 
Π 

μτ “-- 

χαὶ χριοὺς δύο" τὸν μέν, ἵνα ϑύσηῃ περὶ ἀφέσεως ἁμαρτημάτων, αἰνιττό- 

μενος ὅτι παντὶ Ἰενητῷ, χἂν σπουδαῖον ἢ, παρόσον ἦλθεν εἰς γένεσιν. 

συμφυὲς τὸ ἁμαρτάνειν ἐστίν, ὑπὲρ οὗ τὸ ϑεῖον εὐχαῖς χαὶ ϑυσίαις 

δε 115 ἀναγχαῖον ἐξευμενίζεσϑαι, υἡ διαχινηϑὲν ἐπιϑεῖτο᾽ τῶν ὃὲ χριῶν τὸν 

μὲν ἕτερον εἰς ὁλοχαύτωυα εὐχαριστήριον τῆς τῶν ὅλων διοικήσεως, 30 

ἧς χατὰ τὸ ἐπιβάλλον ἑχάστῳ μέρος μέτεστι χαρπουμένῳ τὴν ἀπὸ 

τῶν στοιχείων ὠφέλειαν, τῆς πρὸς οἴχησιν χαὶ τὰς ἐξ αὐτῆς τροφάς, 

ὕδατος πρὸς ποτὸν χαὶ λουτρὰ χαὶ πλοῦν, ἀέρος πρὸς ἀναπνοὴν χαὶ 

1 περισχέλη ΒΕΈΜΑ πᾶσι 6γ88. 5, οἵη. ΟΚ 2 ὑπουργίας] λειτουργίας Α 
(ρτοῦ. Μαηρ) ἱερὰς ὑπουργίας ὧσι] ἱερουργίας ὑπουργῶσιν ἄσωσι ΒΕΜ, ἱερουργίας 

ὑπουργῶσιν ἄνω ΥΟΚ συσφιγγομένων ΚῸΚ 9. ὑποφαίνηται (ἢ 
Ἐ μάλιστ᾽ ΘῊΡ: μάλιστα σοίοεϊ ἢ] ἢ καὶ ΒΕ πάντων 
ὦ ἀκρίβιος (816) Α Ἱεγένητο ἘΠΗΡ: γεγένηται , ἐγεγένητο σοίοτγὶ 

ὃ χἂν 5βοτίρβι: οἵη, Μ, καὶ ἐὁοίοτὶ 1 μοβὶ ἀπεγυμνοῦντο δάἀά, ἂν Υ30Κ 

9. αἰσθήσεσιν ΕΠῚΡ [0 χατείργασται "Ὁ πρῶτον Α ΡΓ. τόν 

οἵη, ἃ 18 τὰλλ᾽ ΗΡι τὰλλ}  α ϑυσίαν ΒΗ͂ΜΑ 14. λίπει] 

λίπα ΒΕΉῊΠ]», μᾶλλον αὑτοῦ ΝΠ ῸΚ 1 ταῦτ᾽ ἐπιτελέσας εὐαγῶς ΕΘΗΡ: οὁπ|. οοἰοεὶ 

εὐχγῶς} ἐναγῶς Τατι. λίδη ἀχϑῆναι ΠΗ: χαὶ ἀχϑῆναι οσοιοτὶ ἦσγον 

ἕνα }ῈΝΜ 11 γεννητῶῷ ἡνΟΚα σπουδαῖος Υ ΚΡ’ γέννησιν ΚΑ 
18 ἁμαρτάνον Ἢ (γα... οὗ ΟΠΡΥ ΟΙΚ ; τοῦ σοιοτὶ τὸ ϑεῖον Α: τὸν 

ϑεὸν σοίοτὶ (ν) 19 ὡς ἀναγκαῖον ΝῸΚ ἀναγκαῖον ὁπ. ῈΝ μὴ 

διχχινηϑὲν ἐπιϑεῖτο οἵη. ΒΌΜΧῸΚ διαχινηϑὲν ΑΕΓ; διαχινηϑεὶς ΗΡ (ν) ἐπι- 

ψεῖτο Δα: ἐπίϑοιτο ΕῊΡ 20 εὐχαριστήοιον οἵη. (ἱ 21 ἧς ΒΕΜ: ἢ Εἰς ἣ δοιογὶ 

(ἦ Ταγη.) μέρος ἐχάστω ἵγαηϑρ. ΑΝῸΚ 22 πρὸς ΑΕῸΠΡ: εἰς ὁθιογὶ 

3. ποτὸν ΛΟΉΡ: τὸ ποτὸν τοίου λουτρὰ Α(ἸΗ 3: λουτρὸν ΗἹΡ, λουτῆρα οσεἰοτὶ 
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τὰς διὰ τῶν αἰσϑήσεων ἀντιλήψεις --- ἐπειδὴ πασῶν ἀὴρ ὄργανον --- χαὶ 

ἔτι τὰς ἐτησίσυς ὥρας, πυρὸς τοῦ μὲν χρειώδους πρὸς τὰ ἑψόμενα χαὶ 

ϑερμαινόμενα, τοῦ δὲ οὐρανίου πρὸς αὐγὴν χαὶ τὰ δρατὰ πάντα" τὸν δ᾽ 149 

ἕτερον εἰς τὴν τῶν ἱερωμένων διὰ χαϑάρσεως ἀγνευτιχῆς παντέλειαν, 

5 ὃν ἐτύμως ,τελειώσεως“ ἐχάλεσεν (Εχοά. 29, 36. [νον. 8, ἡ ἐπειδὴ 

ϑεηοῦ τελετὰς ἔμελλον 

ω 

΄. 

τὰς ἁρμοττούσας ϑεραπευταῖς χαὶ λειτουργοῖς 
Φ 5 - ᾿ " » - ἱεροφαντεῖσδαι. τοῦ ὃ᾽ αἵματος αὐτοῦ τὸ μὲν ἐν χύχλῳ τοῦ βωμοῦ [δῦ 

σπένηει λαβών, τὸ δὲ φιάλην ὑποσχὼν δέχεται χαὶ ἀπὸ τούτου τρία 

μέρη τοῦ σώματος χρίει τῶν τελουμένων ἱερέων, οὖς ἄχρον. ἄχραν 
᾿ ..158 Ν. χεῖρα, ποδὸς ἄχρον, δεξιὰ τὰ σύμπαντα, αἰνιττόμενος ὅτι δεῖ τὸν 

11 τέλειον χαὶ λόγῳ χαὶ ἔργῳ χαὶ βίῳ παντὶ χαϑαρεύειν: λόγον μὲν τὰρ 
"2 ἀχοὴ διχάζει, χεὶρ δ᾽ ἔργου σύμβολον, διεξόδου δὲ τῆς περὶ τὸν βίον 

πούς. ἐπεὶ δ᾽ ἔχαστον αὐτῶν ἄχρον τε χαὶ δεξιόν, ὑπονοητέον δηλοῦσϑαι [5] 

τὴν ἐν ξχάστοις ἐπίδοσιν “Ὁ δεξιότητος, ἐφιεμένην τῆς ἄχρας εὐδαι- 

15 μονίας χαὶ τοῦ ἐπρῆις ἐφ᾽ ὃ σπεύδειν ἀναγχαΐον χαὶ τὰς πράξεις ἀπα- 

σας ἀναφέρειν στοχαζομένους ὥσπερ ἐν ταῖς τοξείαις σχοποῦ τοῦ περὶ 

τὸν βίον. (18.) πᾶλαι μὲν οὖν ἱερείου ἑνός, ὃ προσηγορεύετο ,τελειώ- 152 

σεως“, ἀχράτῳ αἵματι τὰ λεχϑέντα τρία μέρη χατέχριε τῶν ἱερέων. 

αὖϑις δ᾽ ἐχ τοῦ παρὰ τῷ βωμῷ ἈΉΡΟΝ ὅπερ ἐξ ἁπάντων ἣν τῶν τεϑυ- 

20 αένων, χαὶ τοῦ λεχϑέντος χρίσματος, ὃ μυρεψοὶ χατεσχεύασαν, ἀναμίξας τὸ 

ἔλαιον τῷ αἴματι τοῦ χράματος τοῖς ἱερεῦσι χαὶ ταῖς ἐσθήσεσιν αὐτῶν 

ἐπέρραινε, βουλόμενος αὐτοὺς “ἢ αὖνον τῆς ἔξω χαὶ ἐν ὑπαίϑρω μετα- 

λαχεῖν ἀγνείας, ἀλλὰ χαὶ τῆς ἐν ἀδύτοις, ἐπειδὴ χαὶ ἔνδον λειτουργεῖν 

Ι διὰ τὰς ἰγάηβρ. Μ, διὰ τὰς διὰ ΒΕ διὰ τῆς αἰσθήσεως Τυγτη. τῶν 

πασῶν ἃ 2 ἔτι] ἐπὶ ΑΥΟΚ ὦ ϑερμαίνοντα Ρ ὃ ΔΛ 
καὶ --- τὴν (4) ο΄. α ὁρατὰ] ὁρώμενα ΒΕῈΝ { ἱερουμένων ΒΕΝΟΚ, 

ὁρωμένων παντελείας ἃ ὃ ὃν] ἃ ἃ ἐτύμως ΕΥ̓ 2, ἐτοίλως Υ! 

αἱ νἱὰ. ὁ ἁρμοζούσας λιτουργοῖς (ἱ ἴ ἱεροφαντοῦσϑαι 

αὐτοῦ οἵα, ΥΚ 10 τὰ οω. ὁ 11 ἔργω χαὶ λόγω Ε,, ἔργω καὶ λόγω {ἰ 
λόγον] λόγῳ Τατγη. γὰρ οἵ. ἃ 12 δὲ ΥὐκΚκ ἔργον ἃ 

13 ἐπεὶ] ἐπὶ ΒῈΡ τε οι, ἡ, 535. 15. 10 ἀναφέρειν ἁπάσας ἰγΆΠ50. 

ΘΚ 11 τὸν οἵη. ΕΘῊ ΤΡ (ν) βίον] βίου τέλος ὁοοηϊ. Μδησ. ἱερεῖον Κὶ 

προσηγόρευτο Ε(1Η 3 (ΤῸν.) 1 τῷ βωμῶ ΛΕΓῸΠΡ: τὸν βωμὸν ἐδιοτὶ ἢν» τῶν 

ὁπ. α 19. 20 τεϑυμένων) τε ϑυομένων 11 (ν) 90 μυρεψὸς κατεσχεύατεν 

τὸ] τε οοηϊ. Μαηρ. 2] τοῖς τε ΥΚ αἰσθήσεσιν ΗἸΡ (Τα γη.) 

αὐτῶν ΑΡΟΗΡ: οἵη, σοίοτί 22) ἐπέραινε α Ὡς 28. μετασχεῖν ἡ 

28 τῆς] τοῖς Ν 
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"»} 153 ἔμελλον" τὰ δ᾽ εἴσω πάντα ἐλαίῳ χατεχέχριστη. ϑυσίας δ᾽ ἐπὶ ταῖς 

προτέραις ἄλλας ἀναγαγόντων, τοῦτο μὲν τῶν ἱερέων ὑπὲρ αὑτῶν, τοῦτο 

δὲ τῆς γερουσίας ὑπὲρ ἅπαντος τοῦ ἔθνους, Μωυσῆς υὑὲν εἰς τὴν 

σχηνὴν εἰσέρχεται τὸν ἀδελφὸν ἐπαγόμενος --- ὀγδόη δ᾽ ἣν τῆς τελετῆς 
ἡμέρα χαὶ τελευταία, ταῖς τὰρ πρότερον ἑπτὰ ἱεροφαντῶν αὐτόν τε χαὶ ὃ 

τοὺς ἀδελφιδοῦς ὡργίαζεν ---, εἰσελθὼν δ᾽ ἀνεδίδασχεν οἷα ὑφηγητὴς 

ἀγαθὸς εὐμαϑῇ νώριμον, ὃν χρὴ τρόπον τὸν ἀρχιερέα τὰς εἴσω ποι- 

54. εἴσϑαι λειτουργίας. εἶτ᾽ ἐξελθόντες ἀαφότεροι χαὶ τὰς χεῖρας ἀνατεί- 

ναντες πρὸ τῆς χεφαλῇς εὐχὰς τίϑενται τῷ ξἔῦνει τὰς προσηχούσας ἀπὸ 

χαϑαρᾶς χαὶ ὁσιωτάτης Ἰνώμης. ἔτι δ᾽ εὐχομένων, τερατωδέστατόν τι 10 

συμβαίνει" ἐχ τὰρ τῶν ἀδύτων, εἴτε αἰϑέρος ἀπόσπασμα τοῦ χαϑαρω- 

τάτου, εἴτε ἀέρος χατὰ τὴν τῶν στοιχείων φύσει μεταβολὴν ἀναλυϑέντος 

εἰς πῦρ, αἰφνίδιον ἀϑρόα φλὸξ διεχπαίεξι χαὶ συντόνῳ ῥύμῃ φέρεται 

μὲν ἐπὶ τὸν βωμόν, τὰ δ᾽ ἐπ᾽ αὐτηῦ πάντα ἐξαναλίσχει, πρὸς οἶμαι 

σαφεστάτην δήλωσιν, ὅτι οὐδὲν ἄνευ ϑείας ἐπιφροσύνης ἐπετελεῖτο, 

1558 δωρεὰν 1ὰρ ἐξαίρετον εἰχὸς ἣν τοῖς ἁγίοις προσνεμηϑῆναι, μὴ αόνον ἐν 

οἷς ἄνϑρωποι δημιουργοί, ἀλλὰ καὶ τῷ χαϑαρωτάτῳ τῆς οὐσίας πυρί, 

τὸ χρειῶδες χαὶ παρ᾽ ἡμῖν ὅπως μὴ προσάψαιτο τοῦ βωμοῦ, διὰ τὸ 

[50 μυρίας ἴσως ἀναμεμῖχϑαι χῆρας᾽ ἅπτεται τὰρ οὐ μόνον ζῴων ἀλόγων 

ἠπτωμένων ἢ ἑψομένων εἰς πλησμονὴν | ἄδιχον γαστρὸς τῆς ταλαίνης, Ρ. 159.Ν. 

ἀλλὰ χαὶ ἀνθρώπων ἐξ ἐπιβουλῆς ἀναιρουμένων, οὐ τριῶν ἢ τεττάρων, 51 

- φϑ 

1 χατεχέχριστο ΒΕΝΟΚ: χαταχέχριστο ΕΟῊ 3, χατέχριστο ΜΠΠΡ, χατεχρίετο Α (λαμπρ) 

2 ἀναγόντων αὐτῶν ΕΜΚῊΡ χαὶ δηΐθ αἰΐῖ. τοῦτο δή. δ] 3 ἅπαντος 

ΛἈΕΘΗΡ:; παντὸς σοίοτὶ ὃ ἡμέρα ΔΕΟΠΡ: ἡ ἡμέρα δοίογὶ ταῖς ΥῸΚ 

(οοηΐ, Μίδηρ.): αἱ οδίοτὶ πρότερον ΘΗΡ"; προτέραις ΥΟΚ, πρότεραι οοἰοτὶ 

ἱεροφάντει ΥΞῸΚ αὐτόν τε ΑΡΞ: οἵη. οδίου ὃ ἀδελφιδοῦς ΟΠΡΥΟΚ: 

ἀδελφοὺς ἑείοτίὶ ὠργίαζεν οἵα. ἰπ ἰδς, ΒῈΝ τ ἀμαϑῆ Εἰοδι. 
8. 9. ἀνατείνοντες 1 9. ὑπὲρ τὰς κεφαλὰς οσοηΐ. Μαιν, τιϑέντες ΒΕΝΥ! 

11 εἴτε ΠΗ͂Ρ; εἴτ᾽ οοίοτγὶ 13 εἴτε ΑΤΗΡ: εἴτ᾽ οοἰοτὶ φύσει (ΟΡ: φυσιχὴν 

σοι οτὶ ἀναλυϑέντος) μεταβληϑέντος ΥὉΚ 19 αἰφνίδιον ο. ΒΕῈΜ 

διεχχαίει ΗΡ (Τυτη,) συντόμω ΛἈΕΘΗ͂Ρ {Τὰγη.) 14. μὲν ο". ἡ 

τὰ ὃ χαὶ τὰ ἃ ἐπ᾿ ἐξ ΠΡ (Τυγη.) ἐξαναλίσχει ΔΕΘΗΡ: ἀναλίσχει 

σοίοτὶ οἶμαι πρὸς ἰγαηβρ. 12 ἐπετελεῖτο 6ΠΠ: ἀπετελεῖτο σοίοτὶ 

[0 δωρεὰν γὰρ) χαὶ δωρεὰν μόνον] μέντοι ΥΞῸΟΚ ἐν (εἰ, 2, οὐ. ΟΚ 

11 οἷς) ἧς ΥῈῸΚ χαὶ οτα5, δ᾿ οἵη. ΟΚ; χὰν σοηίοῖϊο τὸ χαϑαρώτατον .... 

πὸρ ΥῸΚ 18 τὸ ΛΕΘῸΠΗΡ: τὸ δὲ οοίετὶ προσάψαιτο ΘῊΡ: προσψαύσαιτο Α, 

προσάψηται σίρε 19. μυρίαις ΥΞῸΟΚ ἀναμεμάχϑαι (ΘΗ (Τα τη.) κήραις ΥἸῸΚ 

ἀλόγων ζῴων ἴγαηπρ. (ἱ 30. ὀπτομένων ΕΝ, ὀπτημένων Καὶ ἢ ἔνομένων 

οἵη. ΕἘῊΡ (ΤΠ πγη.) 21 ἐπιβολῆς ἡ οὗ --- διίλων (237,1) ἈΕΘΉΗΡ: οἱο. οοίογὶ 

Ἰ Ξ44ᾳ. 1νον]ῖ. οἂρ, ῶ 
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ἀλλὰ χαὶ πολυανθϑρώπων ὁμίλων: ἤδη γοῦν χαὶ στόλους μεγάλους ἐπι- 157 

βατιχοῦ πλήρεις ὀϊστοὶ πυρφρόροι χατέφλεξαν βληϑέντες χαὶ ὅλας πόλεις 

ἐξανάλωσαν, αἵ σμυχόμεναι μέχρι ϑεμελίων εἰς τέφραν ἐδαπανήϑησαν, 

ὡς μηδ᾽ ὕχνος ὑπολελεῖφϑαι τοῦ πάλαι συνοιχισμοῦ. ταύτης ἕνεχά μοι 108 

δοχῶ τῆς αἰτίας ὡς μευιασμένον ἤλασε τοῦ ἱερωτάτου χαὶ χαϑαρωτάτου 

βωμοῦ πῦρ τὸ χρειῶδες, ἀνθ᾽ οὔ φλόγα αἰϑέριον ὥμβρησεν ἀπὸ τοῦ 

οὐρανοῦ πρὸς διαστολὴν ἁγίων τε χαὶ βεβήλων, ἀνθρωπείων τε χαὶ 

ϑείων᾽ ἥρμοττε γὰρ ταῖς ϑυσίαις ἀφϑαρτοτέραν οὐσίαν ἀπονενεμῆσϑαι 

ὧν 

πυρὸς τῆς πρὸς τὰς βιωτιχὰς χρείας ὑπηρετούσης. 

10 (19.) Πολλῶν δὲ χατὰ τὸ ἀναγχαῖον ἀναγομένων ϑυσιῶν χαϑ᾽ 159 

ἑχάστην ἡμέραν χαὶ διαφερόντως ἐν πανηγύρεσι χαὶ ἑορταῖς ὑπέρ τε 

ἰδίᾳ ἔἐχάστου χαὶ χοινῇ ὑπὲρ ἁπάντων, διὰ υυρίας χαὶ οὐχὶ τὰς αὐτὰς 
αἰτίας, ἅτε πολυανϑρωποτάτου ἔθνους εὐσεβοῦντος, ἐδέησε χαὶ νεωχύρων 

πλήϑους εἰς τὰς ἱερὰς ὑπηρεσίας. ἢ, δ᾽ αἵρεσις ἐγίνετο πάλιν χαινότατον 100 

1} ἀλλ᾽ οὐ τὸν εἰωϑότα τρόπον’ μίαν τῶν δώδεχα φυλῶν ἐπιχρίνας ἀρι- 

στίνδην ἐχειροτόνει ϑεοφιλοῦς ἔργου προϑεὶς ἀϑλα χαὶ ἀριστεῖα. τὸ δ᾽ 10] 

ἔργον τοιόνδε ἦν Μωυσέως ἀναβαντος εἰς τὸ πλησίον ὄρος χαὶ πλείους 

ἡμέρας ἰδιάζοντος τῷ ϑεῷ, τὴν ἀπουσίαν αὐτοῦ χαιρὸν ἐπιτήδειον εἶναι 

νομίσαντες οἱ μὴ βέβαιοι τὰς φύσεις, ὥσπερ ἀναρχίας γενομένης, ἄφετοι 

30 πρὸς ἀσέβειλχν ὥρμησαν χαὶ ἐχλαϑύμενοι τῆς πρὸς τὸ ὃν ὁσιότητος 

ζηλωταὶ τῶν Αἰγυπτιαχῶν γίνονται πλασμάτων. εἶτα χρυσοῦν ταῦρον [09 

χατασχευασάμενοι, μίμημα τοῦ χατὰ τὴν χώραν ἱερωτάτου ζῴου 

1 στύλους ἢ 1. 2 ἐπιβατιχοῦ Α: ἐπιβατιχῶν Υ ὍΚ, ἐπιβατιχοὺς οοἰοτγ! (Τ τη.) 

3. πορφόροι χατέφλεξαν βληϑέντες ΟΡ: πυρφόροι βληϑέντες (χληϑέντες ΕἼ χατέφλεξαν 
ΑΥ̓ΟΚῈ, βληϑέντες πυρφόροι κατέφλεξαν ΒΕ, βληϑέντες κατέφλεξαν (οτη. πυρφόροι) ΜΝ 
ὃ ἄχρι ἃ ἐδαπανήϑησαν οοὐα,: ἐδαπάνησαν Μδῃρ. 4. ἐπιλελεῖφϑαι Α, 
ὑπολειφϑῆναι ΥΟΚ, φαίνεσθαι ΒΕ ὅ δοχῶ οι. ἃ χαὶ χαϑαρωτάτου Οἰῃ. 
ΠΗΡ (τη) θ. ἀνθ᾽ ἀφ᾽ Μ αἴϑριον ΟΡ ὥμβρισεν Ε΄, ὥμβρησαν δ 

Ὁ. 1 ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ ΑΠῊΡ: ἀπ᾽ οὐρανοῦ οοίοτί 1 ργ. τε οῦ. ἈΕῸΗΡ 
ἀνθρώπων ἀνθρωπείων τε χαὶ ϑείων οῃ. ΒΕΜ 8 ἥρμοζε ΒΕῈΝ 

ἀπονεμῆσθαι Ν 10 ἀγομένων ΗΡ (Τυγη.) 11 πανυγήρεσι ΜΝ ἐν 
ἑορταῖς ΒΕΥΟΚΕ 12 ροβί κοινῇ δάἀά. δὲ Υ᾽Κ 14. πλήϑους σοτῖ, 6Χχ πλῆϑος Εὶ 
ἱερὰς] οἰκείας Εὶ αἵρεσιν (519) Μ ἐγένετο Δ (Τα γη.) χαινοτάτη ΥἿῸΚ 
1 φυλὴν 10 ἔργον Εὶ προσϑεὶς ἃ ἄϑλα καὶ) αὐτοῖς ΥῸΚ 
ἀριστείαν ἃ 11 Μωυσέως: ἱπεὶρὶε Ο (01, 120ν μωσέως ΟΒΕΜ, μωυσέος σοίοεὶ 

19 ἀφετοὶ ἡ 20 τὸ ὧν] τοῦτον α 21 χρυσὸν ἩΡ 92 χατασκευά- 

σαντες ; μετασχευασάμενοι Μδηρ. 

11 54ᾳᾳ. Εχοΐ, οἂρ, ὃ. 
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δοχοῦντος εἶναι, ϑυσίας ἀϑύτους ἀνῆγον χαὶ χοροὺς ἀχορεύτους ἴστασαν 

ὕμνους τε ἧδον ϑρήνων οὐδὲν διαφέροντας χαὶ ἐμφορηϑέντες ἀχράτου 

διπλὴ μέϑῃ χατίσχοντο, τῇ μὲν ἐξ οἴνου, τῇ δὲ χαὶ ἀφροσύνης, χωμά- 

ζοντές τε χαὶ παννυχίζοντες ἀπρούρατοι τοῦ μέλλοντος ἡδέσι χαχοῖς 

ον συνεβίουν, ἐφεδρευούσης δίχης, ἣ μὴ βλέποντας ἔβλεπε χαὶ ὧν ἄξιοι 

103 τιμωριῶν εἰσιν. ἐπεὶ δὲ αἱ ἐν τῷ στρατοπέδῳ συνεχεῖς ἐχβοήσεις 

χατὰ πολυανθρώπους δυίλους ἀϑροιζομένων ἄχρι πολλοῦ διαστήματος 

ἐχώρουν, ὡς χαὶ μέχρι τῆς ἀχρωρείας τὴν περιήχησιν ἐλϑεῖν, 

πληχϑεὶς τὰ ὦτα Μωυσῆς ἐν ἀμηχάνοις ἦν ἅτε ϑεοφιλὴς ὁμοῦ χαὶ 

φιλάνθρωπος, μήτ᾽ ἐχλιπεῖν ὑπομένων τὰς πρὸς ϑεὸν ὁμιλίας, ἃς 10 
ἰδιάζων μόνος αόνῳ διελέγετο, μήϑ᾽ ὑπεριδεῖν τοῦ πλήϑους ἐμπιπλαμένου 

104 τῶν ἐξ ἀναρχίας χαχοπραγιῶν: ἔγνω 1ὰρ τὸν ϑροῦν δεινὸς [ ὧν ἐχ ρμ. 10ῦ ΝΜ. 

φωνῇς ἀνάρϑρου χαὶ ἀσήμου στοχάσασϑαι ψυχῆς ἀδήλων χαὶ ἀφανῶν 

τοῖς ἄλλοις παθῶν ἰδιότητας, ὅτι παροινίας ἐστὶν ἢ χατέχουσα ταραχή, 

ΙθὉ γεννώσης ἀχρασίας μὲν χύρον, χύρου δὲ ὕβριν. ανϑελχόμενος δὲ χαὶ 10 

ἀντισπώμενος πρὸς ἑχατέρου μέρους ὧδε χαχεῖσε τί χρὴ δρᾶν ἠπόρει. 

σχοπηουμένῳ δ᾽ αὐτῷ ϑεσπίζεται τάδε" ,βάδιζε ταχέως ἐνθένδε, χατά- 

βηϑι" πρὸς ἀνομίαν ἔσπευσεν ὃ λεώς" χειροποίητον χατασχευάσαντες ταυρό- 

μόρφον ϑεὸν οὐ ϑεὸν προσχυνοῦσι χαὶ θύουσιν, ὧν εἶδον χαὶ ὧν ἤχουσαν 

100 ἁπάντων ὅσα συντείνει πρὸς εὐσέβειαν ἐχλαϑόμενοι.“ χαταπλαγεὶς δὲ 20 

χαὶ ἀναγχασϑεὶς πιστεύειν ἀπίστοις πράξεσιν οἷα μεσίτης χαὶ διαλλαχτὴς 

οὐχ εὐθὺς ἀπεπήδησεν, ἀλλὰ πρότερον τὰς ὑπὲρ τοῦ ἔϑνους ἱχεσίας χαὶ 

λιτὰς ἐποιεῖτο συγγνῶναι τῶν ἡμαρτημένων δεύμενος" εἶτ᾽ ἐξευμενι- 

σάμενος ὃ χηδεμὼν χαὶ παραιτητὴς τὸν ἡγεμόνα ἐπανήει χαίρων ἅμα 

1 δοχοῦντες ΟΚ ἀνήγαγον ΠΡ (Τυτῃ.) 2 ϑρήνων οὐδὲν διαφέροντας 
ΟΡ: οὐδὲν διαφέροντας ϑρήνων Ε, οὐδὲν ϑρήνων διαφέροντας οσείοτί ἐμφορη- 

ϑέντας ΗΤΡ 9. χατίσγηντο Τὶς χατέσχηντο Α, χατείχοντο ἃ: χατέσχοντο ν 

τὴν μὲν... τὴν δὲ ἡ ἀφροσύνης ΛΟΠΡ: ἐξ ἀφροσύνης σοί οτὶ ὃ ἐπεβίουν 

ΠΡ {Τυγῃ.) τῆς δίκης ΒΕῈΜΕ μοβὶ ἣ δαὰ. χαὶ Ν ἣ μὴ βλέποντες 

(ομ!. ἔβλεπε) Τύτῃ. 0 δ᾽ ἃ αἱ} χαὶ 6, ον. ΔΕ ἰ ἀϑροιζόμεναι 
ω 

ΝΌΟΝ, ἀϑροιζομένου 1, (ἀϑροιζομένῳ ΤΌτΠ.) 9 πλησϑεὶς ΥῸΚ 10 μήτε Κα 

11 καὶ δπίο μήϑ᾽ δια. Μ ἐμπιμπλαμένου Ὁ, ΓΞ ΤῚΝ ὰ 12 χαχο- 
πραγειῶν Εὶ γὰρ] μὲν γὰρ Μ, γοῦν ἡ 15 χόρου] νόμου Εἰΐεμι, 

11 τάδε] ταῦτα ἃ ἐνθένδε] ἐντεῦϑεν ΒΕΜΕ 18 λαός Δα 19. οὐ 
ϑεὸν ΛΟΠΡ: ὃν ΒΕΜΨΟΚ, ὃν χαὶ Εί ᾧ ὁ ϑύουσιν] σέβουσιν ΥΟΚ 
91 πιστεύει ΟΛ (απι.} πράξεσιν] πράγμασιν ΒΝ οἷα ΕΜ: οἷα δὲ ΟΥ̓", 

οἷα δὴ ΥΟΚ, χαὶ οἷα ΑΡΟΗΡ διαλλαχτὴς Α: διαιτητὴς σοἴοτ! {Τ᾿ γπ.} 

24. παραιτητὴς} παραστάτης ΥὉΚ 
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χαὶ χατηφῶν’ ἐγεγήϑει μὲν γὰρ τὴν ἱχεσίαν τοῦ ϑεοῦ προσιεμένου, 

συννοίας δὲ χαὶ χατηφείας μεστὸς ἦν οἰδῶν ἐπὶ τῇ τοῦ πλήϑους παρα- 

νομίᾳα. (20.) γενόμενος δ᾽ ἐν μέσῳ τοῦ στρατοπέδου χαὶ τὴν ἐξαπίναιον 

ἐχδιαίτησιν τοῦ πλήϑους ϑαυμάσας χαὶ ὅσον ψεῦδος ἀνθ᾽ ὅσης ἀληϑείας 

5 ὑπηλλάξαντο, χατιδὼν οὐχ εἰς ἅπαντας τὴν νόσον ἀφιγμένην, ἀλλα τινας 

-- -- “.1 

ὑγιαίνοντας ἔτι χαὶ μισοπονήρῳ πάϑει χρωμένους, βουλόμενος διαγνῶναι 

τούς τε ἀνιάτως ἔχοντας χαὶ τοὺς ἐπὶ τοῖς πεπραγωένοις δυσχεραίνοντας 

χαὶ εἰ δή τινες ἁμαρτόντες μετανηοῦσι. χήρυγμα χηρύττει --- τὸ δ᾽ ἣν 

ἄρα βάσανος ἀχριβὴς τῆς ἔἐχάστου διανοίας. ὡς ἔχοι πρός τε ὁσιότητ 

10 χαὶ τοὐναντίον ---. εἴ τις“ γάρ φησι ,πρὸς χύριον, ἴτω πρὸς μέ.“ βραχὺ 105 

μὲν τὸ λεχϑέν, μεγάλη δ᾽ ἢ ἔμφασις, ἔστι γὰρ τοιόνδε τὸ δηλούμενον" 

εἴ τις ηδὲν τῶν χειροποιήτων μηδ᾽ ὅσα γενητὰ νομίζε: ϑεούς, ἀλλ᾽ 

ἕνα τὸν ἡγεμόνα τῶν ὅλων, ἐμοὶ προσίτω. τῶν μὲν οὖν ἄλλων οἱ μὲν 169 

ἕνεχα τοῦ τὸν Αἰγυπτιαχὸν ἐζηλωχέναι τῦφον ἀφηνιάζοντες οὐ προσεῖχον 

Ι8 τηῖς λεγομένοις, οἱ δὲ φόβῳ χολάσεως ἴσως ἐγγυτέρω προσελθεῖν οὐχ 

ἐϑάρρουν ἣ τὴν ἐχ δίωυσέως τίσιν δεδιότες ἢ τὴν ἐχ τοῦ πλήϑους 

ἐπανάστασιν" ἀεὶ γὰρ οἱ πολλοὶ τοῖς μὴ συναπονοουμένοις ἐπιτίθενται. 

αἱα δ᾽ ἐξ ἁπάντων ἢ λεγομένη Λευϊτιχὴ φυλὴ τοῦ χηρύγματος ἐπα- [τὺ 

χηύσασα χαϑαάπερ ἀφ᾽ ἑνὸς συνθήματος ἔϑει μετὰ σπουδῆς, τῇ ποδω- 

"0 χεία τὴν προϑυμίαν ἐπιδειχνυμένη χαὶ τὴν ὀξύτητα τῆς εἰς εὐσέβειαν 

ΜΝ. ψυχιχῆς [ ὁρμῆς. οὖς ἰδὼν Μωυσῆς ὥσπερ ἀπὸ βαλβῖδος ἁμιλλωμένους 17] 

»εἰ μὴ υόνον τοῖς σώμασιν“ εἶπεν ἐπισπεύδετε τὴν πρὸς ἡμᾶς ἄριξιν 

ἀλλὰ χαὶ ταῖς διανοίαις, αὐτίχα μαρτυρηϑήσεται" ξίφος ἀναλαβὼν ξχαστος 

Ι χατηφιῶν ΟΑΥ ΟΚ, χατηφιών Εὶ 9. ἐξαπιναίαν ΒΕΜ (Μαηρ,.), ἐξαπιναίως ἃ 

(Τα γι.) ἢ ὑπηλλάξαντο ΛΞ: ὑπηλλάξατο ΕἸΟΠΠΡ. ἠλλάξατο (Οὐ, ἠλλάξαντο ὁοίεν 

οὗ δηῖθ χατιδὼν αἰ. Μιε, ρμοβὶ χατιδὼν αὐ, δ᾽ αὶ πάντας Δ (ν) 
ἀλλά] ἀλλὰ καί Α (ν) ἢ ὑγιαίνοντας οτῃ. Ν ὃ χαὶ οἴω, ΥῸΚ 

δή ΒΟΗΡ; ἤδη δοίογὶ (ν) ἁμαρτάνοντες Μ δὲ ΥΟΚ 9 ἔχει ΥΟΚ 

10) εἴ τις] τίς (ο. εὖ Α (δησ.) χυρίου ΒΕΜΥ! (φτοῦ. Μίδηρ.) 11 ἡ 

δηλού 
ΛΕΘῊΗΡ: οἱ. οοἰογὶ τὸ δηλούμενον ο». Ρ λεγόμενον Δ, λεγόμενον ΒΕΜΕ 
12 μηδὲν] μηδὲ Η γενητὰ] 71ε νοητὰ Ὁ νομίζη Δ, νομίζοι (ἱ 

ἀλλὰ (οι). ἕνα) ἃ 14 τοῦ τὸν] τοῦτον Εὶ ιῖ06 ρμγυ. ἣ οὦ. ἃ 
μωυσέως ΟΥ̓ΤΒΕ: μωσέως Α, μωυσέος οθίοτὶ 11 αἰεὶ ΘῊΡ 18 δὲ ΟΥνῸ 

ἐξ ο. Τυτη. λεγομένη οἴῃ, δ 19. μετὰ πολλῆς σπουδῆς Δ (ν) 
20 ἐπιδειχνυμένη ΛΕΘΗΡ: ἐπιδειχνύμενοι οοἰοτὶ τῇ ὀξύτητι ΥΟΚ τῆς] 
τὴν ΥΟΚ, ρμοβὲ τὴν αἰϊχαϊὰ ογα8. Υ εἰς οῃι. ἢ εὐσεβείαι (51) Ὁ 
21 ψυχιχὴν ὁρμήν ΥἹῸΚ ὁρμῆς] ὀργῆς Α 22 εἶπεν οὐ. Εὶ 
20 μαρτυρηϑήσεται ΑΕ: μαρτυρηϑήσεσθε σοἴθυϊ (μαρτυρήσεσιε νἹ 
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τοὺς μυρίων ἄξια ϑανάτων εἰργασμένους, οἱ τὸν ἀληϑῆ, ϑεὸν χατα- 

λιπόντες τοὺς φευδωνύμους ἐδημιούργησαν φϑαρταῖς χαὶ Ἰενηταῖς 

ηὐσίαις τὴν τοῦ ἀφϑάρτου χαὶ ἀγενήτου πρόσρησιν ἐπιφημίσαντες, συγγε- 

νεῖς χαὶ φίλους ἀποχτεινάτω φιλίαν χαὶ συγγένειαν ὑπολαβὼν εἶναι 

"2 μόνην ἀνδρῶν ἀγαϑῶν ὁσιότητα.“ οἱ δὲ τὴν παραίνεσιν ἑτοιμότητι ων 

φϑαάσαντες, ἐπεὶ χαὶ τὰς Ἱνώμας ἔτυχον ἠλλοτριωμένοι σχεδὸν ἀφ᾽ οὗ 

τὸ παρανόμημα γενόμενον εἶδον, ἀναιροῦσιν ἡβηδὸν εἰς τρισχιλίους 

τῶν πρὸ μιχρηοῦ φιλτάτων. χειμένων δ᾽ ἐν ἀγορᾷ μέσῃ τῶν σωμάτων, 

ἢ πληϑὺς ϑεασαμένη τοὺς μὲν ὠχτίσατο, τὸ δὲ τῶν χτεινόντων ἔνϑερμον 

ἔτι χαὶ μεστὸν ὀργῆς παράστημα χαταδείσασα φόβῳ νουϑετεῖται. 

[τ Μωυσῆς δὲ τὴν ἀριστείαν ἀποδεξάμενος γέρας ἐπενόησε χαὶ ἐβεβαίωσε 

τῇ πράξει τὸ οἰχεῖον" ἔδει γὰρ τοὺς ὑπὲρ ϑεοῦ τιμῇς ἐχούσιον πόλεμον 

ἀραμένους χαὶ βραχεῖ χαιρῷ χατωρϑωχότας ἀξιωϑῆναι τῆς ϑεραπείας 

αὐτηῦ λαχόντας ἱερωσύνην. 

-- υ 

114 (21.) Ἐπεὶ δ᾽ οὐ μία τάξις τῶν ἱερωμένων, ἀλλ: οἷς μὲν ἐπι- 1Ὁ 

τέτραπται τὰ περὶ τὰς εὐχὰς χαὶ ϑυσία: χαὶ τὰς ἄλλας ἱερουργίας 

ἄχρι τῶν ἀδύτων ἰοῦσιν, οἷς δὲ τούτων μὲν οὐδέν, ἐπιμέλειαι δὲ χαὶ 

φυλαχαὶ μεϑ᾽ ἡμέραν χαὶ νύχτωρ τοῦ τε ἱεροῦ χαὶ τῶν ἐν αὐτῷ, οὗς 

νεωχόρους ἔνιοι χαλοῦσιν, ἢ πολλοῖς πολλαχοῦ μυρίων αἰτία χαχῶν 

Ἱενομένη περὶ πρωτείων στάσις ἐπεπόλασε χἀνταῦϑα, τῶν νεωχόρων 29 

ἐπιθεμένων τοῖς ἱερεῦσι χαὶ τὴν ἐχείνων τιμὴν παρασπάσασϑαι διανοη- 

ϑέντων- χαὶ τοῦτ᾽ εὐμαρῶς ἤλπισαν ἔσεσθαι πολλαπλασίους τὸν ἀριϑμὸν 

1 μυρία ΝῸΚ ἄξια ϑανάτων ΑΘῊΡ: ϑανάτων ἀξια ΟΒΕΜΕ, ϑανάτου ἄξια ΤΟΚ 

2. γευννηταῖς ΥῸΚ 8. ἀγενήτου (ἀγεννήτου ᾿ΟΚ) χαὶ ἀφϑάρτου ἔγᾶῦβρ. ΟΑΥ̓ΟΚ (Ὁ) 

4 ἀποκρινέτω Οἱ, ἀποχειράτω ΥῸΚ ὅ. μόνην οι. ἢ μόνον Ρ 

ἑτοιμότατα ΛῊΡ (ν) Ἵ γινόμενον ΟΑΥ̓ΟΚ, γενόμενον οὐ. ἢ 8 φιλτάτων 

χειμένων σοηΐαην. οἱ ροϑί χειμένων ἱπίογρυηρ. ΒΕῈΜ δ᾽ ἃ ΒΕῈΜ (" αἱ νἱὰ.), 

δὲ Υ: 9. τοὺς] οὺς ΥῸΚ ὠχτίσατο σοὐά.: οἰχτίσατο τ 10 ὀργῆς 
ὁρῶσα Ρ 11 ἐπενόησε] ἐπάνω γε (Βἰ6) 12 τοὺς σοτγ. ὁχ τῆς ( 
13 χατορϑωχότας ΕῸ ζαϊωνίου) ϑεραπείας σομΐϊ. Μϑῃσ, 14 αὐτοῦ] τοὺς Υ΄ς 
ογαβ, Υ", οὐχ. ΟΚ ἱερωσύνην: ἀθδηἷς Ο [0]. 122 τ 1ὃ δὲ ΝΟΚ 
ἀλλ᾽ ὁγαβ, ἢ, οαν, ΟΚ 10 τὰ] τὰς Ὁ, οἴ. ἃ ἄλλας οι. ΥΟΚ 

ἱερουργίας ἈΕΘΗΡ: λειτουργίας ἐοίθτὶ 11 μὲν ΛΕΘΗΡ: οἴῃ. οοἰοτὶ 

ἐπιμέλεια Αὐὐ (Υ) 18 φυλαχὴ Θ, φρουρὰ καὶ  (ν) 19 ροβὲ ἡ αἷὐά. 
μέντοι ΥῸΚ χαχῶν αἰτία ἰγδηβρ. ἃ (ν) 20 γινομένη ΥῸΚ 

περὶ οι. (ἢ ἐπεπόλαυσε Μ 21 παρασπάσασϑαι ΑΚ: παραστήσασθαι σοίοτὶ 
21. 22. διανοηϑέντων) βουληϑέ ντων ἡ (ν) 22 εὐμαρὲς ἕσοπὶ. Μδης. ἤλπισαν 

ΑΘΉΡ; ἤλπιζον σοίθτὶ πολλαπλασίους ΛΘῊΡ : πολλαπλάσιοι σοῖοτὶ τὸν 
οἷ. ἈΡ, 85. ἢ 

20 Νυ. 10,1 564. 
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ὄντες. ὑπὲρ δὲ τοῦ μὴ δοχεῖν ἰδίᾳ γνώμῃ νεωτερίζειν χαὶ τὴν πρεσβυ- 175 

τάτην τῶν δώδεχα φυλῶν συμφρονεῖν ἀναπείθουσιν, ἡ πολλοὶ τῶν εἰἶχαι- 

ἡτέρων ἐπηχολούϑησαν ὡς ἔχειν δυναμένῃ πρεσβεῖον ἡγεμονίας. μέγαν 170 

τοῦτον ἐπιτειχισμὸν ἔγνω Μωυσῆς φυόμενον χαϑ᾽ αὑτοῦ" τὸν γὰρ ἀδελφὸν 

ὃ ἀρχιερέα χατὰ τὰ χρησϑέντα λόγια ὥρητο, διαβολαὶ δ᾽ ἦσαν ὡς τοὺς μὲν 

χρησμοὺς ἐπιψευσαμένου, ποιησαμένου δὲ τὴν αἵρεσιν διὰ τὴν οἰχειότητα 

-- -͵ “) χαὶ τὴν πρὸς τὸν ἀδελφὸν εὔνοιαν. ἐφ᾽ οἷς εἰχότως ἀνιαϑείς, εἰ μὴ μόνον 

ἀπιστεῖται διὰ τοσούτων ἐλέγχων τὴν ξαυτοῦ πίστιν ἐπιδειξάμενος, ἀλλὰ 

ν. 102. Ν. χαὶ ἐπ᾽ [ἔργοις ἅπερ ἀναφέρεται πρὸς ϑεοῦ τιμήν, δι᾿ ἃ μόνα χαὶ τὸν 

τὸ ἐν τοῖς ἄλλοις τὸ ἦϑος χατεψευσμένωον ἀναγχαῖον ἦν ἀληϑεύειν --- 

ἀλήϑεια γὰρ ὀπαδὸς ϑεοῦ ---, λόγοις μὲν ἀναδιδάσχειν περὶ τῆς ἑαυτοῦ 

προαιρέσεως οὐχ ἐδοχίμαζε, τὸ μεταπείθειν ἐπιχειρεῖν τοὺς προχατα- 

ληφθέντας ἐναντίαις δόξαις ἀργαλέον εἰδώς, ἱχετεύει δὲ τὸν ϑεὸν 

ἐμφανεῖς ἀποδείξεις αὐτοῖς παρασχεῖν περὶ τοῦ μηδὲν ἐψεῦσθαι χατὰ 

ιὸ τὴν τῆς ἱερωσύνης αἵρεσιν. ὃ δὲ χελεύει δώδεχα ῥάβδους λαβεῖν ταῖς 118 

φυλαῖς ἰσαρίϑμους χαὶ τὰ μὲν τῶν ἄλλων ὀνόματα φυλάρχων ἐπιγράψαι 

ταῖς ἔἕνδεχα, τῇ δὲ λοιπῇ τὸ τοῦ ἀδελφοῦ χαὶ ἀρχιερέως, εἶτ᾽ εἰς τὸν 

γεὼν ἄχρι τῶν ἀδύτων εἰσενεγχεῖν᾽ ὃ δὲ τὰ προσταχϑέντα ποιήσας 

ἐχαραδόχει τὸ ἀποβησόμενον. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ λογίῳ πληχϑείς, ἅπαντος 119 

30 τοῦ ἔϑνους παρεστῶτος, εἰσέρχεται χαὶ τὰς ῥάβδους ἐχχομίζει, τὰς μὲν 

ἄλλας οὐδὲν διάφορον ἐχούσας, μίαν δ᾽ ἐφ᾽ ᾧ τοὔνομα ἐπεγέγραπτο 

1 δὲ οῃ. Η!ἹΡ, 58. Η: 1. 2 ρμοβὲ πρεσβυτάτην δᾷά. φυλὴν Α 2 δυοχαί- 
δεχα Α (Τγη.), ιβ΄ ΝῸ φυλῶν] φυλὴν ΥΚ, οἴῃ. ἃ ἀνα πείθουσι συμ- 

φρονεῖν γάρ. ΒΕΈΜΕ, συμφρονεῖν οἴη. Ὁ ἢ ΥΌΚΙ: οἱ ΑἘ, οἷς οοἰοτὶ 

ὡς ὃ οἰχειοτέρων Μ (Τ᾿ ΓΗ.) 3 ἐπηκολούϑησεν Μ ἔχει ΕΗἹΡ 

εἴον 
δυναμένην Μ, δυνάμενοι ἈΚΞ πρεσβείαν ΒΕΜῈ, πρεσβείας ΥῸ, πρεσβείαις Καὶ 

ἡγεμονίας ΕΘΉΗΡ: ἡγεμονίαν σοἰθεὶ 4 μωυσῆς ἔγνω ἱγταηβρ. Α (ν) χαῦ᾽ 

αὑτοῦ ΑΥἿΌΙΚ : χατ᾽ αὐτοῦ σοίοτὶ ὁ εἴρητο Μ, ἤρατο Εὶ ὡς μὲν τοὺς 

ἰγᾶπβρ. ἃ ἰ τὴν οἴη. ΠΙΡῚ 55. ΕΣ 8 διὰ τοσούτων ἐλέγχων] καὶ ταῦτα 

τοσούτοις ἐλέγχοις ΥΟΚ ἑαυτῶν Εὶ 8. πρὸς ΑΕΘΗΡ:; εἰς οεἰοεὶ 

τιμὴν ϑεοῦ τγάπβρ. 11 ἀναδιδάσκει Μ 123, 1 προκαταλειφϑέντας Ν 

12 ἐναντίαις} ἐν ταῖς ἃ 10 δώδεχα ΑἸ: δεχαδύο οοίοτὶ 16 φυλάρχων 

ὀνόματα ἴταιϑρ. Ρ 17 λοιπῇ] Λευιτιχῇ οὐἰγὈ  Π Πτ6γ οοπὶ, Νίδησ, τὸ οτῃ. Εὶ 
εἶτα ΥΟΚ 117..18 εἰς νεὼ (οἴ. τὸν) ἃ 19 λογείω (εἰ ὁχ ἵἴ σοτῖ.) Μ 

20 παρεστῶτος Μίαην, (οἴ 'ρ56. σοηϊθοογαῃ: εἴ, 380,18): προεστῶτος οοσά. 

21 διάφορον ΛΕΘῊΡ Βατρ.: διαφέρον δθίοτὶ δὲ ΥΟΚ ἢ Ε6ῈΡ; ἧς 
σοίοτὶ (ν) ἐπεγέγραπτο οἴη. Βατγὺ. 

12 -' 19.Ν (ο]. 1591.: τὸ μεταπείθειν --- ἀργαλέον εἰδώς, 158 54ᾳ. Νυιῃ, οἂρ. 17 

20 -- 345, Οδίθηδ Βατγῦου. [ἡ δὃ6 [οἱ]. 1410 Φίλωνος ἑβραίου ἐκ τοῦ περὶ τοῦ μωσέως 

βίου λόγου δευτέρου: τὰς ῥάβδους ἐχκομίζει μωσῆς -- γευσάμενον εὐσεβείας ὥργισε. 
ΡΗΠΟΩΙ 9 ὀρόγα το]. ΤΥ 16 
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τοῦ ἀδελφηῦ τεθϑαυματουργημένην. οἷα γὰρ φυτὸν εὐγενὲς ἅπασα νέους 

180 βλαστοὺς ἐξέφυσε χαὶ ὑπ᾽ εὐφορίας χαρπῶν ἔβριϑεν. (22.) οἱ δὲ 
᾽ ᾿ - δ΄“ ᾿ ᾿ " - »- . κι ᾿ ὦ 

χαρπηὶ χαρυα ἦσαν, ἃ φύσιν ἐναντίαν ἔχει τοῖς ἄλλοις" ἐπὶ γὰρ τῶν 

πλείστων, σταφυλῆς, ἐλαίας, μήλων, διαφέρει τὸ σπέρμα χαὶ τὸ ἐδώ- 

ς" διμὴν, ἃ διαφέροντα τόποις χωρίζεται" τὸ μὲν γὰρ ἐδώδιμον ἔξω, τὸ 

ξ σπέρμα εἴσω χαταχέχλεισται" τοῦ δὲ χαρύου ταὐτόν ἐστι τό τε 

σπέρμα χαὶ τὸ ἐδώδιμον, ἀμφοτέρων εἰς μίαν ἰδέαν ἀποχριϑέντων, χαὶ 

τύπος εἰς ὁ ἐντὸς ὠχυρωμένος χαὶ περιπεφρουρημένος ἔρχει διπλῷ, τῷ 
᾿ » ΕΩ , - μι.) 44" ν᾿ ΄ Κ΄ » , 

μὲν ἐχ φλοιοῦ πάνυ βαϑέος, τῷ δ᾽ οὐδὲν ἀποδέοντι ξυλίνου χατα- 

18 -- σχευάσματος" ἀφ᾽ οὗ τελείαν ἀρετὴν αἰνίττεται. ὥσπερ Ἰὰρ ἐν χαρύῳ 10 

ταὐτόν ἐστιν ἀρχὴ χαὶ τέλος, ἀρχὴ μὲν ἢ σπέρμα, τέλος δὲ ἡ χαρπός, 

οὕτως ἔχει χαὶ ἐπὶ τῶν ἀρετῶν" ἐχάστῃ γὰρ συμβέβηχεν εἶναι χαὶ ἀρχὴν 

ὶ τέλος, ἀρχὴν μέν, ὅτ' οὐχ ἐξ ἑτέρας δυνάμεως αλλ: ἐξ ἑαυτῆς 

μὲς φύεται, τέλος ὃέ, ὅτι πρὸς αὐτὴν ὃ χατὰ φύσιν βίος σπεύδει. μία μὲν 

αἰτία ἥδε, λέγεται δὲ χαὶ ἑτέρα τῆς προτέρας ἐμφαντιχωτέρα᾽: χαρύου 15 
δές 

τὸ μὲν φλοιῶδές ἔστι πιχρόν, τὸ δ᾽ εἴσω περιχείμενον ὡσανεὶ ξύλινον ἕρχος 

στιφρὸν εὖ μάλα χαὶ χραταιόν, οἷς ἀμφοτέροις ὁ χαρπὸς ἐγχαταχεχλεισμένης 

158 οὐχ ἔστιν εὔληπτος. τοῦτο ποιεῖται σύμβολον ἀσχητιχῆς ψυχῆς, ἀφ᾽ οὗ προ- 

τρέπειν αὐτὴν οἴεται δεῖν ἐπ᾽ ἀρετὴν ἀναδιδάσχων, ὅτι πόνῳ προεντυχεῖν ἀναγ- 

χαῖον πιχρὸν δὲ χαὶ ἀντιτυπὲς χαὶ σχληρὸν ὃ πόνος, ἐξ οὗ φύεται τἀγαϑόν, 20 

1 τοῦ ἀδελφοῦ ΟΠΡ Βδι.: τἀδελφοῦ σοίοτὶ νέους] εὐθὺς Α (Τυγη.) 
ὃ ἃ -- ἐδώδιμον οἵα. ΑΥΘῸΚ ἃ διαφέροντα] διαφέρον δὲ ΒῈΜ χαρίζεται Η!ἹΡ 

Ροβὶ ἔξω αὐ4. γὰρ τὸ ἐδώδιμον αὐτῶν ἐστι ΥΟΙ ὃ χατακεκλεῖσϑαι ΕΘῊΡ 
τε ΑΘΠΡ Βαγθ.: οἵἢ. σϑίθγὶ 8 ὀχυρωμένος ἃ περιφρουρημένος ΕΜ", 

πεφρουρημένος ΥὍΚΕ τῷ] τὸ 9. φλιοῦ Ν βαϑέος πάνυ 

ἰγάπϑρ. ΒΝ ἀποδέοντος ΥΞΌΚΗΙ] 10 γάρ ἐστιν ΗΡ (15 ἰρίτυν ἐστιν 

ῬοΒΙτα τ) ᾿1 ἢ] ἣ (15) ΒῈΝ δ᾽ Καὶ 12. αἷἱ. χαὶ ον. Καὶ 

ἀρχὴν Τυγα, (ν): ἀρχὴ ΛΕΘΗΡ Βαγθ., ἀρχῇ οοίοτὶ 13. τέλος ΑΕΘΛῊΡ Βαετῦ.: 

τέλει ὁδί οτὶ ἀργὴν Τατη, (ν): ἀρχῆ ΒΕΜΨΟ, ἀρχὴ εοιετὶ 14 τέλος 

ἈΕΘῊ Βαγθ.: τέλει οϑίθτὶ μὲν οὖν Βατῦ, ᾿’ῦὺ φλυῶδες Β, φλιῶδες ΜΝ 
τυ 

11 στιφρὸν ΒΕΜΨ ΓΟΊΗΡΙ; στριφνὸν ἘΘΡΡ5, στρυφνὸν ἈΠ Ἢ Βαγῦ. (ν), στηρφνὸν 
(ἴὸ) Καὶ ἐγχαταχεχλεισμένος οὐ. ΒῈΝ 18 εὔληπτος) εὔλογος Βατῦ. 

ἀσκητὴς (56) Κὶ 19 δεῖν οἵη, ΒῈΝ οἴεται δεῖν] σπεύδειν οοηΐ. Νηρ, 

προσεντυχεῖν ΕΜ, 56. σ᾽ ἐγαβθ, ΕΝ 3, προξντυγχάνειν Βατγῦ. 90 σχηρὸν Μ, 

μαχρὸν Ν 

10. .-- 245,0 Ν᾽ [0]. 108ε; ὅτι πόνῳ --- ἐνδιαιτᾶσθαι. 19 --- 248,59. ὈᾺ (ο]. 914τ- 

Φίλωνος ἐχ τοῦ περὶ Μωυσέος βίου: τὸ πόνῳ χτηϑὲν τυγχάνει ἀναγχαῖον. πιχρὸς δὲ χαὶ 
σκληρὸς χαὶ ἀντιτυπὴς πόνος --- μακαριότητα. 
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Ρ. 165 Μ. οὗ χάριν οὐ μαλαχιστέον. ὃ ] μὲν γὰρ τὸν πόνον φεύγων φεύγε! χαὶ 184 

τὰ ἀγαθά, ὁ δὲ τλητιχῶς χαὶ ἀνδρείως ὑπομένων τὰ δυσχαρτέρητα 

σπεύδει πρὸς μαχαριότητα" οὐ γὰρ ἁβροδιαίτοις χαὶ τὴν ψυχὴν ἐχτεϑηλυμ- 

μένοις χαὶ τὸ σῶμα διαρρέουσιν ὑπὸ τῆς χαϑ᾽ ἐχάστην ἡμέραν ἀδιαστάτου 
ςι ὕρύψεως ἀρετὴ πέφυχεν ἐνδιαιτᾶσϑαι, χαχουμένη δὲ μετανίσταται πρότερον 

ἀπόλειψιν χρηματίσασα πρὸς τὸν ἄρχοντα τὸν ὀρϑὸν λόγον. ἀλλ᾿ εἰ δεῖ 188 

ταληϑὲς εἰπεῖν, ὁ φρονήσεως χαὶ σωφροσύνης ἀνδρείας τε χαὶ διχαιοσύνης 

ἱερώτατος ϑίασος ἀσκητὰς ἀετατρέχει χαὶ ὅσοι τὸν αὐστηρὸν χαὶ σχληροδίαι- 

τὸν βίην, ἐγχράτειαν χαὶ χαρτερίαν, ζηλοῦσι σὺν εὐτελείᾳ χαὶ ὀλιγοδεΐα, 

10 δι᾿ ὧν τὸ χυριώτατον τῶν ἐν ἡμῖν, ὃ λογισμός, εἰς ὑγείαν ἄνοσον χαὶ εὐεξίαν 

ἐπιδίδωσι χαϑελὼν τὸν βαρὺν τοῦ σώματος ἐπιτειχισμόν, ὃν οἰνοφλυτγίαι 

χαὶ ὀψοφαγίαι χαὶ λαγνεῖαι χαὶ αἱ ἄλλαι ἀπλήρωτοι ἐπιϑυμίαι συνε- 

χρότησαν Ἰεννήσασαι τὴν ἀντίπαλον ἀγχινοίας πολυσαρχίαν. λέγεται 180 

μέντοι χαὶ τῶν ἐν ἔαοι βλαστάνειν εἰωθότων δένδρων ἢ ἀυυγδαλῇ χαὶ 

15 πρῶτον ἀνϑεῖν εὐαγγελιζομένη φορὰν ἀχροδρύων καὶ ὕστατον φυλλορροεῖν 

τὴν ἐπέτειον πρὸς μήχιστον ἀποτείνουσα τῆς χλόης εὐγηρίαν" ὧν ἑχάτερον 

ποιεῖται σύμβολον τῆς ἱερατιχῆς φυλῆς, αἰνιττόμενος ὅτι χαὶ πρώτη 

χαὶ ὑστάτη τοῦ σύμπαντος ἀνθρώπων ένους ἀνθήσει, χαϑ᾽ ὃν 

ἂν χρόνον δόξῃ τῷ ϑεῷ ταῖς ἐαριναῖς τροπαῖς ἐξομοιῶσαι τὸν ἡμέτερον 

0 βίον ἀνελόντι τὴν ἐπίβουλον χαὶ τοῦ χαχοδαιμονεῖν πηγὴν πλεονεξίαν. 

1 καταμαλαχιστέον Ὁ τὸν οαι. ΥΟΚ καὶ οῃ. ΑὉ ΕἸογ. Ῥαγ. πορῃ}}} Μαχ. 
οοὐα. 2 τἀγαϑὰ ΒΕΜΑ δὲ} δ᾽ αὖ Α () ἀνδρίως 
3. σπεύδει) φεύγει ΥΟΚ οὐ] οὐδὲ Α () καὶ οἵη. ΔΕ Βατῦ., ροβϑί ψυχὴν 
ἔγϑηβρ. Ν ψυχὴν τ α ὅς 4. ἐχτεϑηλυμμένοις βογρβὶ : ἐκτεϑηλυμένοις 

ὙΞΌΚΕΡ Βαγθ., ἐχτεϑηλυσμένοις ὁσοίογ! (ν) ὃ μετανίσταται Βατὺ. (οοηϊ. Μδηρ.): 

͵ ω ω ῳ 
μετανίστασϑαι ὁοοαι. (ν) ὃ ἀπολείψειν ΒΕΜΝΟΚῚ τὸν ὀρϑὸν λόγον ἡ 
(τῶν ὀρθῶν λόγων Τατη.) δεῖ) δὴ Βατῦ., χρὴ ἃ () ἰ ἀνδρίας ἈἘἙ 

9. μοδὲ ἐγχράτειαν 804. τε Νίαηρ. ὀλιγοδεεία ΓΜ, ὀλιγοδεεὶ (ἰ 

10 ὑγίειαν ΚΟ Βαγῦ. 11 χαϑαιρῶν ὃν} οἷον Λα 13 χαὶ 

λαγνεῖαι) καὶ ὀψοφαγίαι (510) Δ αἱ οἴῃ. ἃ () 14 ἐν οὴ. ΑΥΟΘΚ 

βλαστάνειν εἰωϑότων ΛΕΘῊΗΡ Βατῦ.: βλαστανόντων εοοἴοτί ἀμυγδάλη ΑΕΥ 

14.195 καὶ πρῶτον ΑΥ̓ἸΚ Βατῦ.: χαὶ οἵη, οσοίοτὶ 1 φυλορροεῖν Μ, φυλλοροεῖν ΒΕΥῚ 

16 ἐπέτειον] ὑπέτιον ΒΕΝ, ὑπαίτιον Εὶ (1 αἱ νἱά,) πρὸς μήκιστον ἀποτείνουσα 

οπι. Ὁ εὐγηρίαν ΑΡΟΘῊ Βατῦ.: ἀγηρίαν Ρὶ, εὐετηρίαν οοδίοτγὶ 11 αἰνιττό- 

μενον ΥῸΚ καὶ ΑΕΟΘΗΡ Βατγ.: οἵη, σθίογὶ 20 ἐπιβουλὴν Α 

πηγὴν 
χαχοδαιμονᾶν ΥΟΚ πηγὴν ἈΕΘῊ Βατθ.: πληγὴν Ρ, τὴν γῆν ΒΕΜΟ, τὴν γῆν ΥΚ 

1---3. Μεῖ. Βαγοςς. ἴοὶ!. 3839ν ΕἸου. Ραγ. Νυ. 19 Μαχ. Εοδὶ. σδρ. 82 Δπίοη. λ16]. 1 48 

ΟἹ]. 1194 Φίλωνος: ὁ μὲν τὸν πόνον φεύγων --- μαχαριότητα. 
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151 (28.) Ἐπειδὴ τοίνυν τῷ τελειοτάτῳ ἥγεμόνι τέτταρα δεῖν ἔφαμεν 

πρησεῖναι, βασιλείαν χαὶ νομοϑετιχὴν ξξιν χαὶ ἱερωσύνην χαὶ προ- 

φητείαν, ἵνα διὰ μὲν τῆς νομοϑετιχῆς προστάττῃ ἃ δεῖ χαὶ ἀπα- 

γορεύῃ ἃ μὴ δεῖ πράττειν, διὰ δὲ τῆς ἱερωσύνης μὴ μόνον 

ταἀνϑρώπεια ἀλλὰ χαὶ τὰ ϑεῖα διέπῃ, διὰ δὲ τῆς προφητείας ὅσα μὴ 5 

λογισμῷ χαταλαμβάνεται ϑεσπίζῃ, διειλεγμένος περὶ τῶν πρώτων 

τριῶν χαὶ ἐπιδεδειχὼς Μωυσῆν ἄριστον βασιλέα χαὶ νομοϑέτην χαὶ 

ἀρχιερέα τὸ τελευταῖον ἔρχομαι δηλώσων, ὅτι χαὶ προφήτης γέγονε 

138 δοχιμώτατος. οὐχ ἀγνοῶ μὲν οὖν. ὡς πάντ᾽ εἰσὶ χρησμοί, ὅσα ἐν ταῖς 

ἱεραῖς βίβλοις ἀναγέγραπται, χρησϑέντες δι᾿ αὐτοῦ" λέξω δὲ τὰ ἰδιαίτερα, 10 

πρότερον εἰπὼν ἐχεῖνο: τῶν λογίων τὰ μὲν ἐχ προσώπου τοῦ ϑεοῦ 

λέγεται δι᾿ ἑρμηνέως τοῦ ϑείου προφήτου, τὰ δ᾽ ἐχ πεύσεως χαὶ ἀπο- 

χρίσεως ἐθεσπίσϑη, τὰ δ᾽ ἐχ προσώπου Μωυσέως ἐπιθειάσαντος χαὶ ἐξ 
189 αὑτοῦ χατασχεϑέντος. τὰ μὲν οὖν πρῶτα ὅλα δι᾽ ὅλων ἀρετῶν ϑείων 

δείγματα ἐστι, τῆς τε [] ἤλξεω χαὶ εὐεργέτιδος, δι’ ὧν ἅπαντας μὲν ρΡ. 164 Ν. 

ἀνθρώπους πρὸς χαλοχἀγαϑίαν ἀλείφει, μάλιστα δὲ τὸ ϑεραπευτιχὸν 16 

190 αὐτοῦ γένος, ᾧ τὴν πρὸς εὐδάιμονίαν ἄγουσαν ἀνατέμνει δδόν" τὰ δὲ 

δεύτερα μῖξιν ἔχει χαὶ χοινωνίαν, πυνθανομένου μὲν τοῦ προφήτου 

περὶ ὧν ἐπεζήτει, ἀποχρινομένου δὲ τοῦ ϑεοῦ χαὶ διδάσχοντος" τὰ δὲ 

τρίτα ἀνατίθεται τῷ νομοθέτῃ, μεταδόντος αὐτῷ τοῦ ϑεοῦ τῆς προγνω- 30 

191 στιχῆς δυνάμεως, ἦ ϑεσπιεῖ τὰ μέλλοντα. τὰ μὲν οὖν πρῶτα ὑπερ- 

ϑετέον, μείζω γάρ ἐστιν ἢ ὡς ὑπ᾽ ἀνθρώπου τινὸς ἐπαινεθῆναι, μόλις 

ἂν ὑπ᾽ οὐρανοῦ τε χαὶ χόσμου χαὶ τῆς τῶν ὅλων φύσεως ἀξίως ἐγχω- 

μιασϑέντα, χαὶ ἄλλως λέγεται ὡσανεὶ ὃι᾽ ἑρμηνέως" ἑρμηνεία δὲ χαὶ 

Ι ἔφημεν ΥΟΚ ὦ προστάττει Μ Ροβὶ ἃ δεῖ αὐἰά. ποιεῖν ΗΡ (Τυγη.) 
8, 4 ἀπαγορεύει Ε, ἀπαγορεύειν ΜΝ ἢ τὰ ἀνθρώπεια ΛΕΥΟΚ Βατῦ. ὅσω ἘΡ 
Ὁ ϑεσπίζει Εὶ 1 μωσὴν Βατδ. 8 προφήτης ΘῊΡ: προφητῶν δοἴοτγὶ (Ὁ) 

9. ἀγνοῶν Α οὗν} ἴσως ἃ πάντα Α, πάντες Ε βαγῦ. 10 8. 

παρ᾿ α λέξαι ΜΚ ἰδιαίτερα] εἴδη Α 11 πρότερον] πρῶτον ΒΕΝ 
τὰ μὲν] τὰ μὲν γὰρ , γὰρ τὰ μὲν ν ἐκ τοῦ προσώπου τοῦ δηΐδ 

ϑεοῦ οι. Μ 12 ϑείου ΕΘΠΗΡ Βατῦ.: οἱ, οοἰοτὶ δὲ Βατῦ. 
18 δὲ Βατῦ. τοῦ μωυσέος Ρ μωυσέως ΒΕΜΥΠ; μωσέως ΒατΌ., μωυσέης οοἰοτὶ 

ἐπιϑειάζοντος Ν 14 αὐτοῦ εοὐά, (Τιγη.) 1 δείγματ᾽ Α Βατῦ. 

τε ἈΕΘῊΡ Βαγθ.: οι. οοἰοεὶ 16 δὲ ο;. ΒΕΝ 11 ᾧ) ὃ ἃ 
δὲ ΑΕΘΗ͂Ρ Βατγῦ.: οἷη. σοίοεὶ 18 μὲν] μέντοι ΕῊΡ Βατῦ., οπι. (ἱ 

19 ἐπεζήτει ΛΟῊΡ Βατγῦ.; ἐπιζητεῖ οοἴρυϊ 20 ἀνατέϑειται ΥὉῸΚ 21 ἣ ΑΒΡ 

22 μείζονα ΑΥ̓ΟΚ Βατῦ. ὑπ᾽Ἶ ἐπ᾿ 0 ἐπαναϑῆναι Βατὶν. 28 ἂν] 

δὲ ΝΟΚ 28, 34. ἐγχωμιασϑῆναι ΥΟΚ 24 ροβὶ ἄλλως δ(ά. ὅτι ΥῸΚ 
διερμηνέως "αὶ 



ΠΕ ΥΙΤᾺ ΜΟΒΙΞ ΨΠΒ. 11 ΠῚ ο Δ᾽ 

προφητεία διαφέρουτι. περὶ δὲ τῶν δευτέρων αὐτίχα πειράσομαι δηλοῦν 

συνυφήνας αὐτοῖς; χαὶ τὸ τρίτον εἶδος, ἐν ᾧ τὸ τοῦ λέγοντος ἐνῚθουσιῶδες 

ἐμφαίνεται, χαϑ᾿ ὃ μάλιστα χαὶ χυρίως νενόμισται προφήτης. 

(24.) Τῆς δ᾽ ὑποσχέσεως ἀρχτέον ὧδε. τέτταρές εἰσι τόποι διὰ 192 

ὅ πεύσεως καὶ ἀποχρίσεως χρησμοῖς νομοϑετηϑέντες, μιχτὴν ἔχοντες 

δύναμιν" τῇ μὲν γὰρ ὃ προφήτης ἐνθουσιᾷ πυνθανόμενος, τῇ δὲ ὁ πατὴρ 

ϑεσπίζει λόγου χαὶ ἀποχρίσεως μεταδιδούς. ἔστι δὲ πρῶτος, ὃς οὐχ 

ὅτι Μωυσῆν ὁσιώτατον τῶν πώποτε γενομένων ἀλλὰ χαὶ τὸν ἐπὶ βραχὺ 

τευσάμενον εὐσεβείας ὥργισεν. ἐξ ἀνομοίων τις γενόμενος ἄνϑρωπος νόϑος, 198 

10 Αἰγυπτίου μὲν πατρός, μητρὸς ὃὲ Ἰουδαίας, τῶν μὲν ταύτης πατρίων 

ἐθῶν ἠλόγησε, πρὸς δὲ τὴν Αἰγυπτιαχήν, ὡς λόγος, ἀπέχλινεν ἀσέβειαν 

τὴν τῶν ἀνδρῶν ζηλώσας ἀϑεότητα. μόνοι γὰρ σχεδὸν ἁπάντων ἐϑνῶν 194 

Αἰγύπτιοι γῆν ἐπετείχισαν οὐρανῷ, τὴν μὲν ἰσοϑέων τιμῶν ἀξιώσαντες, 

τῷ δ᾽ οὐδὲν τέρας ἐξαίρετον ἀπονείμαντες, ὡς δέον πρὸ τῶν βασιλείων 

18 τὰς ἐσχατιὰς περιέπειν --- ἐν γὰρ χόσμῳ βασίλειον μὲν ἱερώτατον 

οὐρανός, ἐσχατιὰ δὲ γῆ, χαϑ᾽ ἑαυτὴν μὲν ἀξιοσπούδαστος, εἰς δὲ 

σύγχρισιν ἰοῦσα αἰϑέρος ἀπολειπομένη τοσοῦτον ὅσον σχότος μὲν φωτός, 

νὺξ δὲ ἡμέρας, φϑορὰ δ᾽ ἀφθαρσίας χαὶ ϑνητὸς ϑεοῦ --.- τῆς γὰρ 190 

χώρας οὐχ ὑετῷ χαϑάπερ αἱ ἄλλαι νιφομένης, ἀλλὰ ταῖς τοῦ ποταμοῦ 

90 πλημμύραις εἰωϑυίας ἀνὰ πᾶν ἔτος λιμνάζεσϑαι, ϑεοπλαστοῦσι τῷ λόγῳ 

τὸν Νεῖλον Αἰγύπτιοι ὡς ἀντίμιμον οὐρανοῦ γεγονότα χαὶ περὶ τῆς 

χώρας σεμνηγχοροῦσιν. (29.) ὃ δὴ μιχτὸς οὗτος ἐχεῖνος διενεχϑείς τινι 190 

τῶν ἀπὸ τοῦ ὁρατιχοῦ χαὶ ἐπιστημονιχοῦ γένους, ἀχράτωρ ὑπ᾽ 

2 συνυφήνας ἈΒΟΘΤΡ θατῦ,; συνυφάνας οοίοτὶ 8. χαϑὸ ΑΕῊΡ 4. τέσσαρες ὦ 

Ββατῃ. γάρ εἰσι ΒῈΝ τόποι ΑΟΘΉΡΨΙ Βαγθ.; τρόποι οοἰοτὶ ὃ. χρησ- 

μῶν "Κ' θ τῇ ΔΟΠΡΚΞ Βαγθ.: πῇ εοιοτὶ τῇ ΑΘΉΡΚΞ Βατγῦ.: πῇ εοἰοτὶ 
δ᾽ ΑΥΟΚ Βετῦ. πρῶτος ὃς Ε Βαῖθ.: ὁ πρῶτος ΑΛ, πρῶτον σοίογὶ (ν) 
8 μωσὴν Βατὺ, Ροβὲ ὁσιώτατον ἃ, χαὶ ϑεοφιλέστατον Α (ν) πώποτε] 
ποτε ἃ (Τυτγη) ἐπὶ ΑΕ Βαγῦ,: οἵα. δοιοτγὶ 9 ὥργησεν Ρ', ὡὧὠρ σεν 

α 
(510) ἃ, ὥργισεν Κα, ὠργίασεν ΑΡΞ3 (ΤΌγη.), παρώργισεν τς. Η νόϑος οἡ. ΒΕΝ 

10 δ᾽ ΒΕΜΕῸ Ἰουδαίας οὐ διχαίας ὃς δηΐο τῶν 55. ΗΞ (ν) 

ταύτης ΛΕΘΗΉΡΙΚΗ: αὐτῆς σοίοτί 11 ἐδ: -ὧν Β 12 ζηλώσασα ΒΕΝΜ 

σχεδῶν Ρ τῶν ἐθνῶν ΑΥ̓ΟΚ () 13 τιμὴν Ηἰ 14. δέον] δὲ Εὶ 
18 μὲν ΑΕ ΘῊΡ: οἵη. σρίθεὶ 16 ἀξιοσπούδαστον ΒΕΜ 18 δὲ] δ᾽ 

19 αἱ οω. νιφομένης Τάτγη.: νειφομένης εοα4, (Νίδηρ,) 30 πλημύραις ὦ, 

πλημμυρίαις ἃ τῷ λόγῳ οἴη. ΗΡ 1 ὡς ΑΕΘΗΡ: οἱ. σθιοτὶ 

ἀντίτιμον Μ γεγονότα ΑΡΟΗΡ: γεγονέναι σεξοτὶ 22. οὗτος οι. ΘῊΡ 
τινι οἵη. ἡ 35. ὁρατιχοῦ) ἱερατιχοῦ Α (ΤΌΓη.) 

9 535η4ᾳ. "νον, 24,10 --- 1ῦ 



240 ΡΗΙΠΝΟΝΙΒ 

ὀργῆς αὐτὸς αὑτοῦ γενόμενος χαὶ ἅμα τῆς Αἰγυπτιαχῆς ἀϑεότητος 

ζηλωτὴς ὥν, ἀπὸ γῆς εἰς οὐρανὸν ἔτεινε τὴν ἀσέβειαν [ ἐπαράτῳ χαὶ μ. 160 ἡ 

ἐναγεῖ χαὶ μεμιασμένῃ Ψυχῇ τε χαὶ γλώττῃ χαὶ πάσγ τῇ φωνῆς ὀργανο- 

ποιίᾳα χαταρασάμενος δι᾿ ὑπερβολὴν χαχιῶν ὃν οὐδ᾽ ὑπὸ πάντων ἀλλὰ 

μόνων τῶν ἀρίστων εὐλογεῖσϑαι ϑέμις, ὅσοι τὰς τελείας χαϑάρσεις ὅ 

19 «ι ἐδέξαντο. διὸ χαὶ ϑαυμάσας τὴν φρενοβλάβειαν χαὶ τὴν τοῦ ϑράσους 

ὑπερβολήν, χαίτοι γ᾽ ὑπόπλεως ὧν παραστήματος εὐγενοῦς χαὶ ἱέμενος 

αὐτοχειρίᾳ διαρτῆσαι τὸν ἄνθρωπον, ἔδεισε μὴ χουφοτέραν ἀναπράξῃ 

τιμωρίαν" ἰσύρροπον γὰρ ἐπινοῆσαι πρὸς τοσαύτην ἀσέβειαν χόλασιν 

198 ἀνϑρωπος οὐχ ἄν ἴσχυσεν. ἐπεὶ δὲ χαὶ τῷ μὴ σέβειν ϑεὸν ἔπεται τὸ 
τ 

0 

μήτε γονεῖς ἦτε πατρίδα μήτ᾽ εὐεργέτας τιμᾶν, ὁ δὲ δὴ πρὸς τῷ μὴ 

σέβειν χαὶ χαχηγορεῖν τολμῶν τίνα μοχϑηρίας ὑπερβολὴν ἀπολέλοιπε: 

χαίτοι χαὶ τὸ χαχηγορεῖν ἧττον ἐν συγχρίσει χατάρας" ἀλλὰ γλωσσαλγία 

χαὶ ἀχάλινον στόμα ὅταν ἐχνόμοις ἀφροσύναις ὑπηρετῶσι, πάντως τι 

199 χαινουργεῖται τῶν ἀϑέσμων. ὦ ἄνθρωπε, χαταρᾶταί τις ϑεόν; τίνα 15 

χαλῶν ἕτερον ϑεὸν εἰς τὴν τῆς ἀρᾶς βεβαίωσιν; ἢ δῆλον ὅτι αὐτὸν χατ᾽ 

αὐτοῦ; ἄπαγε βεβήλων χαὶ ἀνοσίων ἐνθυμημάτων. χαλὸν ἐχνίψασϑαι 

τὴν ἀϑλίαν ψυχὴν ἐπηρεασϑεῖσαν μὲν ὑπὸ φωνῇς, διαχόνοις δὲ τοῖς 

1 αὐτοῦ ΒΕΜῈΡ Ι. 3 ζηλωτὴς ἀϑεότητος ἴγαπθρ. ΑΥ̓ΟΚ (ν) 2 ζηλωτὸς ΜΝ 
8. χαὶ ἀπίθ μεμιασμένῃ οἴ. Α (ν) τε χαὶ γλώττη ΑΒΘΗΡ: οἵη. σοίοτγὶ 

πάτης ἃ τῇ τῆς ΒΕΜΑ (ν) 4 χαχιῶν βυγίρ5ῖ: χαχῶν (οὐᾷ, ὃν] 
ὃ ΒΕΜΟ(Υ" αὲ νι.) θ᾽ ργ. χαὶ ΛΕΘΠΡ: οἷ. ἐριοεὶ ῦ---8ὶ χαὶ ϑαυμάσας -- 

ἀνϑρωπον οἴῃ. ΒΔΓΥΡ. γε ΝΟΚ παραστήματος ὧν ἴταπδρ. ΠΡ ἱέμενος 

ἈΕΘΗΡ: ἐέμενος σοὶ 8 διαρτῆσαι ΒΕΜΗΡ: διαρτίσαι ΥΟΚΕ, διαχρῆσαι ἈΌ; 
διαχρήσασθαι ν ἔδεισε δὲ ἀναπράξη ΛῈ Βατγὺ.: ἀναπράξηται οοἰοτίὶ 

9. τιλωρίαν οα, ΥΚ' γὰρ οὐ, ΥἹ ἀσεβείας 10 ἐπεὶ] ἐπὶ Καὶ 

δὲ χαὶ εγα5, Υ5, οαν, ΟΚ, χαὶ οὔ. ΒῈΝΜ σέβειν Μαῃρ,.: σέβοντι οοαά. 

τὸ ΛΕᾺ; χαὶ τὸ σοιοτί 1 μήτ᾽ μήτε Καὶ εὐεργεσίας Εὶ δὲ ὁπι. 

ΒΕΜ δὴ) μὴ Τυτγη. τῷ] τὸ Ν 12 χατηγορεῖν ΑΠΡ, χαχουργεῖν Ὁ 

1ὃ χαίτοι οἴ. χαὶ ΛΟῊΡ : οἵ, σείοτὶ χαχηγορεῖν ΒΕΜΕ: κατηγορεῖν 

σοίοτὶ 14 ἀχάλινον ΛΕΘΗΠΡ:; ἀχαλίνωτον σοίοτί 10 ὦ ἄνθρωπε Α: ἰὼ 

ἀνϑρωποι Ε΄, οἷ. ἐδίοτὶ ϑεὸν τονώ: ( 1Ὁ χαλῶν} χαλὸν Εὶ 

δηλονότι ΥΟΚ 16.171 κατ᾽ αὐτοῦ Α: χαϑ᾽ αὑτοῦ ὁειοτ] 18 μὲν οἵη. ἡ 

4--ἰὸ μογρὶς Βαγθον. ΤΥ δ: λέγει τοίνυν περὶ τοῦ χαταρασαμένου δι᾽ ὑπερβολὴν χαχῶν 

τὸν ϑεὸν ὃν οὐδ᾽ --- ἐδέξαντο. διὸ δείσας ὁ προφήτης υἢ χουφοτέραν --- οὐχ ἂν ἴσχυσε 

εἴ Ρογρὶς 247,8, 1ὃ -- 941,0 νοοορ. Θ'ας. (Ὁπιεηὶ, ἴὰ “ευΐι, 94.10. (Μῖρπο 

τι. 517,.} Ο]. 181): ὁ ϑεὸν χαταρώμενος τίνα χελεύει (166. καλεῖ) ϑεὸν ἕτερον εἰς τὴν τῆς 

ἀρᾶς βεβαίωσιν; ἢ δῆλον ὅτι αὐτὸν χαϑ᾽ ἑχυτοῦ; ἐχρῆν μὲν οὖν παρεῖσϑαι τοῦ φϑεγξα- 

μένου τὴν γλῶτσαν' προνοίᾳ δὲ τῆς δίχης οὔτε ἀγαθὸν ὑπερβάλλον οὔτε χαχὸν ἐπισχιάζεται 

πρὸς ἔλεγχον ἀρετῆς ἢ κακίας, ἵνα τὴν μὲν ἀποδοχῆς τὴν δὲ τιμωρίας ἀξιώσῃ. 



ὈΕῈ ΨΙΤᾺ ΜΟΒΙΒ ΚΙ. ΠῚ [ΠῚ "ΑἹ 

ΕῚ ᾿ » , ΕΟ ι. Ψ ,΄ - - ΕΣ 

ὠσὶ χρησαμένην, αἰσθήσει τυφλῇ. χαὶ οὔτε ἢ Ἰλῶττα τοῦ τοσοῦτον 900 
». ΄ ᾿» , ν , - ΄ ᾿ Φ 

ἀσέβημα φϑεγξαμένου παρεΐϑη οὔτε τὰ τοῦ μέλλοντος ἀχούειν ὦτα 

ἐπεφράχϑη: εἰ μὴ ἄρα χατὰ πρόνοιαν τῆς δίχης, ἦτις οὔτ᾽ ἀγαθὸν 

ὑπερβάλλον οὔτε μέγιστον χαχὸν οἴεται δεῖν ἐπισχιάζεσϑαι, πρὸς ἔλεγχον 
᾿ "» “" 

δ ἐναργέστατον ἀρετῆς ἢ χαχίας, ἵνα τὴν μὲν ἀποῦοχἧς τὴν δὲ τιμωρίας 

ἀξιώσῃ. διὰ τοῦτο τὸν μὲν εἰς εἰρχτὴν ἀπαχϑέντα χελεύει δεϑῆναι, 20] 

ποτνιᾶται ὃξ τὸν ϑεὸν ἱλασάμενος ταῖς ἀνάγχαις τῶν αἰσἣ ἥσεων, δι᾿ ὧν 

χαὶ βλέπομεν ἃ μὴ ϑέμις ὁρᾶν χαὶ ἀχηύομεν ὧν ἡ ϑέμις ἀχούειν, ὃ τι 

χρὴ παϑεῖν τὸν εὑρετὴν ἀσεβήματης χαὶ ἀνοσιουργήματος ἐχτόπου χαὶ 

10 ξένου δηλῶσαι. ὁ δὲ προστάττει χαταλευσϑῆναι, προσήχουσαν οἶμαι 202 

δίχην ὑπολαβὼν τὴν διὰ λίθων χατ᾽ ἀνδοὸς λιδίνην χαὶ ἀπόχροτον 

ψυχὴν ἔχοντος χαὶ ἅμα βουλόμενος πάντας τοὺς ἀπὸ τοῦ ἔϑνους συν- 

ἐφάψασθαι τῆς χολάσεως, οὕς δει σφόδρα τραχέως ἐνεγχόντας χαὶ 

φονῶντας" νης δ᾽ ὡς ἔοιχε τῆς διὰ ϑλημάτων ἔμελλον αἱ τοσαῦται 

1 μυριάδες ἐφάπτεσθαι, μετὰ δὲ τὴν τοῦ ἀνοσίου χαὶ παλαμναίηυ τίσιν 208 

ἐγράφη διάταγμα χαινόν, οὐχ ἂν ποτε προηγουμένης ἀξιωϑὲν Ἰραφῆς, αλλ᾽ 

Ρ. 160 ΜΝ. αἱ ἀπρησδόχητοι νεωτεροποιίαι χαινοὺς νόμους εἰς ἀναχηπὴν ἀυαρτημάτων 

ἐπιζητοῦσιν. αὐτίχα γοῦν νομοϑετεῖται τάδε" ὃς ἂν χαταράσηται ϑεόήν, 

ἁμαρτίας ἔνοχος ἔστω, ὃς δ᾽ ἄν ὀνομάσῃ τὸ ὄνομα χυρίου, ϑνῃσχέτω 

0 (ον. 24, 18. 16). εὖ γ᾽, ὦ παάνσοφε, μόνος ἀμιγοῦς ἠχρατίσω 304 
. ᾿ »»"- 

σοφίας" τοῦ χαταρᾶσθαι χεῖρον τὸ ὀνομάζειν ὑπείληφας: οὐ τὰρ ἂν 

τὸν μὲν βαρύτατον ἀσέβημα εἰργασμένον ἐπεχούφιζες διημαρτηχύσιν 

1 χαὶ] κἂν ΥῸΚ ἡ οἵα. ἃ ἡλῶσσα ΒΜ τοῦ ΒΕΜΥ ΚΗ: τὸ 0, 

οα. ἈΕΟΘΗΙΡΟ) 3. ἐπεφράχϑη ΔΌΉΡ; ἀπεφράχϑη ὁρίογὶ ἥτι) ἢ Α 

οὔτε ΥΟΚ 4 ἐπισχιάζεσθαι οἴεται δεῖν ἰγϑηβρ. Α (ν) Ὁ διὰ δὲ τοῦτο 

ΕΘΟῊΡ (ν) 1-- ὃ ἰλασάμενος --- ἀχούειν οἴη. αν. ᾿ ἢ ἰλασάμενος ΔΕΘΗΡ: 

ἱλασάμενον ἐοίοτί (Νηρ) δι ὧν Α; δι᾽ ἃς πρίοεὶ (ν) 8. ἀκοϑομεν] 
ἀχούειν α ὧν} ἃ αὶ Ὁ. εὑρετὴν] εὐεργέτην ΒΕΜΑ πισ. Κὶ, ο. "ὶ 

τοῦ ἀσεβήματος ΒᾶτΌ. ἐχτόπου ΕΘῊΡ: ἐχτοπίου σοίοτγι (ν) 11 τὴν διὰ 

λίϑων οἵη. ΒῈΜ κατὰ ΒατΌ. ἀπόχριτον ΒΝ 13. ταχέως Ὁ (Τ ΓΗ.) 
14. φονᾶν 0, φονᾶν χατ᾽ αὐτοῦ ΥΚ διαβλημάτων Ν 18 ἄν] δὴ "ὶ 
χαταράσεται ΔΕ τὸν ϑεὸν Ρ 19. ἁμαρτίας ΑἸ; ἁμαρτία ἑρίοτί (ἁμαρτία Υ) 

ἔσται Η ὀνομάσοι χυρίου ΒΕΜ:; τοῦ χυρίου ΑΥΟΚ (ν), ϑεοῦ κυρίου ΠΡῚ 

χυρίου ϑεοῦ ΕἸ 90 εὖ γ᾽ ΕΘΗΡ; εὖ γε Α. εὖ ὁσίοτϊ ὦ ΛΕΘΗΡΚΞ; 

οἵα, σοιοτί ἠκρατίσω] ἠχρατήσω Ὁ, ἢ χρατεῖς ὦ ΒΕΝ, ἢ χρατεῖς ΔΑ τὰν. 5 

21 τοῦ] τὸ α τὸ] τοῦ (ἱ ὑπειληφὼς ΥῈΚ (δοηΐ, Μδηρ) 

ον 
22 εἰργασμέναι Καὶ, εἰργασμένον ὁπ). ἡ ἡμαρτηχύσιν Υ", τοῖς ἡμαρτηχόσιν ΥΟΚ 

Β -- 12. ρογρὶς Βαγθον. ΓΝ δῦ: τὸν μὲν εἰς εἰρχτὴν ἀπαχϑέντα κελεύει δεδῆναι" ποτνιᾶται 

δὲ τὸν ϑεόν, ὅ τι χρὴ παϑεῖν -- ψυχὴν ἔχοντος. 



248 ΡΗΙΠΓΟΝΙΒ 

ἐπιειχέστερον συντάττων, χατὰ δὲ τοῦ βραχύτερον ἠδιχηχέναι δόξαντος 

200 τὴν ἀνωτάτω τιμωρίαν, ϑάνατον, ὥριζες (26.) ἀλλ᾽ ὡς ἔοιχε ,ϑεοῦ“ 

τὰ νῦν οὐχὶ τοῦ πρώτου χαὶ Ἰεννητοῦ τῶν ὅλων ἀλλὰ τῶν ἐν ταῖς 

πόλεσι μέμνηται" Ψευδώνυμοι δ᾽ εἰσὶ Ἰραφέων χαὶ πλαστῶν τέχναις 

δημιουργούμενοι" ξοάνων γὰρ χαὶ ἀγαλμάτων χαὶ τοιηυτητρόπων ἀφι- ὃ 

ὄδρυμάτων ἢ οἰχουμένη μεστὴ γέγονεν, ὧν τῆς βλασφημίας ἀνέχειν 

ἀναγχαῖον, ἵνα μηδεὶς ἐϑίζηται τῶν Μωυσέως γνωρίμων συνόλως ϑεοῦ 

00 προσρήσεως ἀλογεῖν. ἀξιονιχοτάτη γὰρ χαὶ ἀξιέραστης ἢ χλῆσις. εἰ 

δέ τις οὐ λέγω βλασφημήσειεν εἰς τὸν ἀνθρώπων χαὶ ϑεῶν χύριον, 

ἀλλὰ χαὶ τολμήσειεν ἀχαίρως αὐτοῦ φϑέγξασθαι τοὔνομα, ϑάνατον ὑπο- 10 

2017 μεινάτω τὴν δίχην. οὐδὲ γὰρ τῶν φυτευσάντων χαίτοι θνητῶν ὑπαρ- 

χόντων οἷς μέλει γονέων τιμῆς τὰ ὀνόματα προφέρουσιν, ἀλλὰ τὰ χύρια 

διὰ τὸν ἐπ᾿ αὐτοῖς σεβασμὸν ἣσυχάζοντες τοῖς τῆς φύσεως ἀναχαλοῦσι 

πατέρα χαὶ μητέρα προσαγορεύοντες, ὃι᾿ ὧν εὐθὺς αἰνίττονται τὰς ἐξ 

-- [2] ἐχείνων ἀνυπερβλήτους εὐεργεσίας χαὶ τὴν αὑτῶν εὐχάριστον διά- 

208 ϑεσιν. ἔτι νῦν συγγνώμης ἀξιούσθϑωσαν οἱ χατ᾽ ἐπισυρμὸν γλώττης 

ἀχαιρευόμενοι χαὶ λόγων ἀναπλήρωμα ποιούμενοι τὸ ἀγιώτατον χαὶ ϑεῖον 

ὄνομα; 

209 (21.) Μετὰ δὲ τὴν τοῦ γεννητοῦ τῶν ὅλων τιμὴν τὴν ἱερὰν ξβδόμην 

ἐσέμνυνεν ὁ προφήτης ἰδὼν αὐτῆς ὀξυωπεστέροις ὄμμασι χάλλος ἐξαίσιον :0 

1 συντάττων] πράττων ΕἼῊΡ (ν), ἄττων βραχύτατον ΥΟΚ, βαρύτερον ΠΡ 
39 ὥριζες ΑΟΉΡ: ὥρισας ΝΟΚΕ, ὥρισεν ΒῈΝ 9. γεννητοῦ Μαησ., (ἴὰ ἀρρϑηΐ.): 

γενητοῦ ἘΘΠΡ, γενέτου ἡ τὴς. Καὶ (ἴδηρ. ἴῃ ἰθχίι), ἀγεννήτου Κ᾽, ἀγενήτου σοίοτι: 

ἀγεννητοῦ (510) Τάτγη, ἴ μηδὲ εἴς ἃ μωυσέος ΜΗΡΚ, μωσέως ΑἘῸ 

ϑεοῦ οὔ. Μ 8 ἀξιονιχωτάτη ΜΟ, ἄξιον εἰχότα τῇ Ε΄, ἄξιον εἰχότως" ἣν Α 

χαὶ] ἀεὶ Α; ἀεὶ καὶ ν ἀξιέραστον ΛΑ, ἀπαξιέραστος ΕΘῊΗΡ ; ἐπαξιέραστον ν 

9. λέγω] λόγω ΑΡΥΞῸΚ εἰς] ὡς ἃ ἀνθρώπων ΑΥ̓ΘΚΉΞΡΕ: ἀνϑοώπον 

οσοἴοτγὶ ϑεῶν ΑΥ̓ὍΚΗΠ“: ϑεὸν οοἰοτὶ χαὶ χύριον Εὶ 10 χαὶ οἴω. 
ἀχαίρως ἈΒΘΗΡ: δικαίως σεῖουὶ 11 οὐδὲ Α: οὔτε οοίογὶ (ν) φυ, σάντων Κ΄, 

φυσάντων ΑΟΚ (ρτοῦ, Μαπρ.) 12 μέλλει ΒΜΑΨΥ' τὰ χύρια ἈΕῊΗΡ:; τὰ 
δάχρυα (ἡ, τὸν χύριον Κ᾿ αἰ νἱά., τὸ χύριον ἐδίοτὶ 18 ἐπ᾿ ΑΕΘΗΡ: ἐν σοιογὶ 
τοῖς] τὸν Υ! αἱ νἱ,., τὸ ΥῸΚ 14 δι᾽ ὧν ΛΕΘΗΡ: δι᾽ οἴη. δοιογὶ 

αἰνίττεται ΒΕΜΥ,, αἰνίττεσϑαι ΥΠῸΚ 15 ἀνυπερβλήτως Ν χαὶ οαη. ΥΟῸΚ 
αὐτῶν οοὐὰ. 1ῦ ἔτι νῦν] ἔτι μὴν ΥΟΚῚ οὐ τοίνυν σοπὶ. δηρ,, ἔτι τοίνυν νεὶ 

τί οὖν σοηϊοῖϊο μὴ δοῖο ἀξιούσθωσαν αὐὰ. ΥΟΚ τῆς γλώττης ἃ 

19. γενητοῦ ΒΕΜΕΡ, γενέτου α τιμὴν δηῖθ τοῦ ἔγβηβρ. "αἰ 

2 η4. εἴ, 7οξερὴὰ. ἅπι. 71, ΠῚ ἃ 207 βλασφημείτω δὲ μηδεὶς ϑεοὺς οὖς πόλεις ἄλλαι 
νομέζουσι. (ΟὈπίγα «Αρίοπειι 11 ἢ 297 ο. καὶ περί γε τοῦ μήτε χλευάζειν μήτε βλασφημεῖν 

τοὺς νομιζομένους ϑεοὺς παρ᾽ ἑτέροις ἄντιχρυς ἡμῖν ὁ νομοϑέτης ἀπείρηχεν αὐτῆς ἕνεχα 

προσηγορίας τοῦ ϑεοῦ. 



ΡῈ ΥΙΤᾺ ΜΟΒΙΚ ΝΙΒ. ἢ [ΠῚ 940 

ἐνεσφραγισμένον οὐρανῷ τε χαὶ τῷ σύμπαντι χύσαῳ χαὶ ὑπὸ τῆς φύσεως 

αὐτῆς ἀγαλματοφορούμενον. εὔρισχε γὰρ αὐτὴν τὸ μὲν πρῶτον ἀμήτορα, 310 

Ἱενεᾶς τῆς ϑήλεος ἀμέτογον, ἐχ μόνου πατρὸς σπαρεῖσαν ἄνευ σπορᾶς χαὶ 

Ἱεννηϑεῖσαν ἄνευ χυήσεως" ἔπειτα δ᾽ οὐ ταῦτα μόνον χατεῖδεν, ὅτι παγχάλη 

ὃ χαὶ ἀμήτωρ, ἀλλ᾽ ὅτι χαὶ ἀειπάρϑενος, οὔτ᾽ ἐχ μητρὸς οὔτε μήτηρ οὔτ᾽ ἐχ 
Ρ. 161 Μ. 1 φϑορᾶς οὔτε φϑαρησομένη" εἶτ᾽ ἐχ τρίτου χατενόησεν αὐτὴν ἐξετάζων 

χαὶ χόύσμου ενέϑλιον, ἣν ἑορτάζει μὲν οὐρανός, ξορτάζει ὃὲ γῆ χαὶ τὰ ἐν 

Ὡ γανύμενα χαὶ ἐνευφραινόμενα τῇ παναρμονίῳ ἑβδομάδι. ταύτης 31] 

ἕνεχα τῆς αἰτίας ὁ πάντα υὑέγας Μωυσῆς ἐδιχαίωσε τοὺς ἐγγραφέντας 

10 αὐτοῦ τῇ ἱερᾷ πολιτείᾳ ϑεσμοῖς φύσεως ἑπομένους πανηγυρίζειν, ἐν 

ἱλαραῖς διάγοντας εὐϑυμίαις, ἀνέχοντας μὲν ἔργων χαὶ τεχνῶν τῶν εἰς 

πορισμὸν χαὶ πραγματειῶν ὅσα! χατὰ βίου ζήτησιν, ἄγοντας δ᾽ ἐχεχει- 

ρίαν χαὶ διαφειμένους πάσης ἐπιπόνου χαὶ χαματηρᾶς φροντίδος, 

σχολάζοντας οὐχ ὡς ἔνιοι γέλωσιν ἢ παιδιαῖς ἢ μίμων ἢ ὀρχηστῶν 

1 ὧν ἐπιδείξεσι, περὶ ἃς χηραίνουσι χαὶ δυσϑανατοῦσιν οἱ ϑεατρομανοῦντες 

χαὶ διὰ τῶν ἡγεμονιχωτάτων αἰσϑήσεων, ὁράσεως χαὶ ἀχοῆς, δούλην 

ἀπεργαζόμενο! τὴν φύσει βασιλίδα ψυχήν, ἀλλὰ μόνῳ τῷ φιλοσοφεῖν" 
. ΄σ ὃ » ῥ᾽ ΄ ᾿ ἢ " ἜΞΕΝ, " ἈΦ , δι, ῳ ῳ 

οὐχ ὅπερ μεϑοδεύηυσιν οἱ λογοϑῆραι χαὶ σοφισταὶ πιπράσχοντες ὡς 212 
Ψ»" - "» ’ » Ε] " μὸν -Ὺ ἢ νι ΄ “ ; 

ἄλλο τι τῶν ὠνίων ἐπ᾽ ἀγορᾶς δόγματα χαὶ λόγους, οἱ φιλοσοφία χατὰ 
: “ ν τῇ τ Π , , ΡΥ. - " 5 - 30 φιλησοφίας (ὦ 10 χαὶ ἥλιΞ:) χρώμενοι δι᾿ αἰῶνος οὐχ ἐρυϑριῶσιν, 

ἀλλὰ τῷ τῷ ὄντι φιλοσοφεῖν, ὅπερ ἐχ τριῶν συνύφανται, βουλευμάτων χαὶ 
«“ λόγων χαὶ πράξεων, εἰς ἕν εἴδος ἡρμοσμένων πρὸς χτῆσιν χαὶ ἀπό- 

λαυσιν εὐδαιμονίας. τούτου δή τις ἀληγήσας τοῦ διατάγματος, ἔτι τοὺς 318 

χρησμοὺς ἐναύλους ἔχων τοὺς περὶ τῆς ἱερᾶς ἐβδόμης, οὕς ἐϑέσπισεν 

1 ἀνεσφραγισμένον ΓαΓΩ. 2 αὐτῆς] αὐτοῦ ἡ Ὁ ϑήλεως ΕῊ 4 δὲ γὺ 

μόνον ταῦτα ἰγάπβρ. ΒΔΕ, μόνα ταῦτα ΥῸΚ χατεῖδον ΜΝ παγχαλὴς α 

ὕ οὔτ᾽ ἐκφϑαρησομένη ἃ εἶτα Ν, εἴτ᾽ αὶ 1. 8 καὶ τὰ ἐν γῆ (τῇ γῆ Ε) 

ΛΔΕΘΗΡΝ: οἷ, σεϊοτὶ 8. γανύμενα ΒΕ: γαννύμενα ὁδίοτ! (Ὁ) παναρμονία ἢ 

9. ἐγγραφϑέντας Καὶ 10 πολιτείᾳ] βίβλω νόμους ΥἿΚ 11 ἱλαραῖς ΒΕΜΥΟΚ: 

ἰλαρίαις ΑΕΘΗΡΝ; ἱλαρίναις (Ξἰο)Υ ἐν εὐθυμίαις ΔῈΝ μὲν ὁπ). ἃ 

11. 12 εἰς πορισμὸν) ἐχ πορισμῶν ἡ 12 πραγματείαν ΒΕΜΨΥ!, πραγματείας Υ3ῸΚ 

ἄγοντες δὲ 13.153 ἐχχεχειρίαν ΥΚῊ 1 διαφειμένης ἃ 
14. σχολάξζοντες Α; ἐνσγολάζοντας οοπὶ. Μδηρ, γελῶσιν ΑΡ γέλωσι χαὶ 

παιδιαῖς ΒΕῈΝ ἢ δῖ αἰμὼν οἵη, ΕΝ 15 περὶ ἃς χηραίνουσι] περισχαί- 
ροῦσι δυσϑανατῶσιν ἈΕΡΝ οἱ δὲ α 10 ρει. χαὶ ογᾶβ. Υ2, οὼ. ΟΚ 

δούλην} δοῦλον ΕΘῊΡ (ν) [8 λοϑῆραι (Ξἴ.) ι9 οἱ ἃ φιλοσοφίᾳ] 
φιλοσοφίας ΕΠΡΝ 21 τῷ τῷ ὄντι ΒΕΜΟῊΡ: τὸ τῶ ὄντι Α (Τυγη.), μγ. τῷ 

οῃ. ΥΟΚΕΝ (δησ) συνυφαίνεται ΤΟΚ ἢ ἣν οη. ΒῈΝ 

Ὁ --ὴὐῦ Ν 0]. 1ὅ8ε; εἶτα ἐχ τρίτου --- ἀπόλαυσιν εὐδαιμονίας. 28 544. Ναπι. 1ῦ, 532---ὐὉ 



200 ΡΗΙΠΟΝΙΒ 

ἄνευ προφήτου ὁ ϑεὸς διὰ φωνῆς --- τὸ παραδοξότατον --- ὁρατῆς, ἢ 
τῶν παρατυγχανόντων ὀφθαλμοὺς ὥτων ἐπήγειρε μᾶλλον, ἐπὶ φρυγανισμὸν 

ἐξήξι διὰ μέσου τοῦ στρατοπέδου πάντας εἰδὼς ἐν ταῖς σχηναῖς 

ἠρεμοῦντας, χαὶ ὡρῶν ἔτι τἀδίχησα χαταφανὴς ὑπὲρ τοῦ μὴ 

214 λαθεῖν γίνεται. πυλῶν γἸὰρ ἔξω προελθόντες τινὲς εἰς ἐρημίαν, 5 

ἵν᾽ ἐν τῷ χαϑαρωτάτῳ χαὶ ἧσυχάζοντι εὔξωνται, ϑέαν ἔχνομον 

ἰδόντες, ξύλων ὕλην συγχομίζοντα, χαὶ δυσανασχετήσαντες ἐμέλ- 

λησαν μὲν αὐτὸν ἀνελεῖν, λογισμῷ δὲ τὸ παραχεχινημένον τῆς 

ὀργῆς ἐπισχόντες, ἵνα μήτε ἰδιῶται πρὸ ἀρχόντων χολάζειν τινὰ δοχῶσι 

χαὶ ταῦτ᾽ ἄχριτον, χἂν ἄλλως τὸ παρανόμημα ζ ἐμφανές, ἥτε τοῦ 1ὸ 

περὶ τὴν ἡμέραν εὐαγοῦς; μίασμα φόνου, χἂν διχαιότατος ἧ, προσάψηχαι, 

συλλαβόντες ἄγουσιν αὐτὸν ἐπὶ τὸν ἄρχοντα, ᾧ συνήδρευον μὲν οἱ 

216 ἱερεῖς, παρειστήχει δὲ σύμπασα ἢ πληϑὺς πρὸς ἀχρύασιν. ἔϑος γὰρ 

ἦν, ἀεὶ μὲν χατὰ τὸ παρεῖχον, προηγουμένως δὲ ταῖς ἑβδόμαις, ὡς 
᾿ 

ἐδήλωσα χαὶ πρόσϑεν, φιλοσοφεῖν, τοῦ μὲν ἡγεμόνος ὑφηγουμένου χαὶ 15 

διδάσχοντος ἅ τε [ χρὴ πράττειν χαὶ λέγειν, τῶν δ᾽ εἰς χαλοχλγαϑίαν μ. 168 Κ. 

210 ἐπιδιδόντων χαὶ βελτιουμένων τά τε ἔϑη χαὶ τὸν βίον. ἀφ᾽ οὗ χαὶ 

εἰσέτι νῦν φιλοσοφοῦσι ταῖς ἑβδόμαις Ἰουδαῖοι τὴν πάτριον φιλοσοφίαν τὸν 

χρήνην ἐχεῖνον ἀναϑέντες ἐπιστήμῃ χαὶ θεωρία τῶν περὶ φύσιν: τὰ γὰρ 

χατὰ πόλεις προσευχτήρια τί ἕτερόν ἐστιν ἢ διδασχαλεῖα φρονήσεως 30 

χαὶ ἀνδρείας χαὶ σωφροσύνης χαὶ διχαιοσύνης εὐσεβείας τε χαὶ ὁσιότητος χαὶ 

συμπάσης ἀρετῆς, ἢ χατανοεῖται χαὶ χατορϑοῦται τά τε ἀνθρώπεια καὶ 

11 ϑεῖα. (28.) τότε μὲν οὖν εἰς εἰρχτὴν ὃ τηλιχοῦτον ἀσέβημα ὄράσας 
ἀπάγεται. Μωυσῆς δὲ ἀπορῶν ὅ τι χρὴ παϑεῖν τὸν ἀνϑρωπὴν --- 

Ι διὰ φωνῆς οὐ4α.; καὶ διὰ φωνῆς ν παραδοξῴώτατον ΒΕ ἣ ΒΕΥΝΟΚ: 

ἢ Ν, παρὰ Α, ἣ ον, ΘῊΡ (ν) 2 ἐπήγειρε] ἐπήγαγε ἢ 8. παντὸς Α 

εἰδὼς} ἰδὼν ( 4 ἔτ ἐπὶ Α, ὅτι ἡ τἀδίχημα ΛΕΘΗΡ; τὰ δόκιμα σοίοτὶ 

ὃ ἐρημίαν Α (Νίδηρ.): ἠρεμίαν οοἰοτί (ΤῸΓΠ.) Ὁ ἡσυγάζοντι οι. ἴῃ Τεχίὰ Ἐς δηά. 

τς. 1 ἰδότες (5810) Ν 1. 8 ἐμέλησαν ΥἹΛΈΗΡ 8 μὲν ΛΕΘΗΡ: 

οἵη, σδίθγὶ 9. ἐπισχόντες ΑΘῊΡ: ἐπισχόντας Ε΄, ἐπέσγον σοιοτὶ (ΜΆπρ.) 

10 ἄχριτα ἃ ἡ Βογῖρβὶ: ἦν σοαά. (ν) 11 περὶ] παρὰ ΠῚΡ ἐνα- 

τοὺς ΝῸΚ ἡ] ἦν ΥΚ 12 συλλαβόντες ΛΟ: συλλαβόντες δ᾽ οοἰοτὶ (ν) 

συνήδευον ἡ οἱ οἵω. ἈῊΡ (Ὁ) 19 παρειστήχεισαν πᾶσα ΝῸΚ 

πρὸς] ἐπ᾿ α 14. παρῆχον ΥΟΚΙῚ ἐβδομάδαις ΒῈΜ 15. ἐδήλωσε ΗἹΡ 
10 χαὶ λέγειν ὁπ, Ε χαλοχἀγαϑίας ΑΘ" 18 ἐβδομάδαις ΒΝ 

πατρίαν τὸν ΑΡΟΗΡ: ὁπ. δοίοτὶ 19 περὶ] παρὰ Εἰ 20 ἐστιν 

ΔΘΉΗΡ ; οὐ. σοἰοτγὶ διδασκαλία ἈΡ΄, διδασκαλεῖον Ὁ 21] ἀνδρίας ΕΛΟ 
33. οὖν ον. τηλιχοῦτο ΒῈΝ ἀσέβημα ὃράσας ΘῊΡ: ὄράσας ἀσέβημα σοτοτὶ 
94. ἄγεται ἡ μωσῆς ΑΥ̓ΟΚ ἃ ΒῈΝ τὸν ἀνϑρωπον παϑεῖν 

ΤΓΒΏ5Ρ. ἃ 



Ρ. 169 Μ. ὅσα τῷ δοχεῖν παρὰ χαιρὸν [ ἐπιτελουμένης ἱερουργίας, περὶ ἧς 

ΠΕ ΥΙΤΑ ΜΟΒΙΒ 18. ΠΟ [ΠΠ 20] 

ἴδει γὰρ ἄξια ϑανάτου διαπεπραγμένον, ἀλλὰ τίς ἄν γένοιτο τρόπος 

ἁἀρμόζων τῆς τιμωρίας; ---- ἀφιχνεῖται πρὸς τὸ ἀόρατον ἀοράτῳ ψυχῇ διχα- 

στήριον χαὶ ἐπυνθάνετο τοῦ χαὶ πρὶν ἀχοῦσαι πάντ᾽ ἐπισταμένου διχαστοῦ, 

τί χέχριχεν. ὃ δ᾽ ἀποφαίνεται τὴν γνῶσιν, ὅτι χαὶ ϑνήσχειν ὀφείλει χαὶ 318 
ωι οὐχ ἑτέρως ἢ χαταλευσϑείς, ἐπειδὴ χαὶ τούτῳ χαϑαάπερ χαὶ τῷ προ- 

τέρῳ μετέβαλεν ὃ νοῦς εἰς χωφὴν λίϑον εἰργασμένῳ τελεώτατον παρα- 

νόμημα, ᾧ σχεδὸν πάντα τἄλλα ἐμφέρεται, ὅσα περὶ τοῦ σεβασμοῦ τῆς 

ἐβδόμης νενομοϑέτηται,. διὰ τί; ὅτι οὐχ αἵ βάναυσοι μόνον ἀλλὰ χαὶ αἱ 319 

ἄλλαι τέχναι χαὶ πραγματεῖαι χαὶ μάλιστα αἱ περὶ πορισμὸν χαὶ βίου ζήτησιν 

10 ἢ διὰ πυρός εἰσιν ἢ οὐχ ἄνευ τῶν διὰ πυρός" ὅθεν ἀπαγορεύει πολλάχις 

ἐν ταῖς ἑβδόμαις πῦρ ἐναύειν ὡς ἀρχηγικώτατον αἴτιον χαὶ πρεσβύτατον 

ἔργον. οὗ ἣσυχάσαντος ἐνενοήϑη χαὶ τὰ χατὰ μέρος ὡς εἰχὸς συνη- 

συχάσειν. ὅλη δὲ ξύλα πυρός, ὡς τὸν ξυλιζόμενον ἀδελφὸν χαὶ συγγενὲς 290 

ἁμάρτημα τῷ χαΐοντι δρᾶν, τὸ παρανόμημα διπλασιάζοντα, τῇ μὲν ὅτι 

15 προσταχϑὲν ἠρεμεῖν συνεχόμιζε, τῇ δ᾽ ὅτι χαὶ τοιαῦτα συνεχόμιζεν, ἃ 

πυρός ἐστιν ὕλη, τῆς τῶν τεχνῶν ἀργῆς. 

(29.) Ἄμφω μὲν οὖν τὰ εἰρημένα τιμωρίας ἀσεβῶν περιέχει διὰ 39] 

πεύσεως χαὶ ἀποχρίσξως βεβαιουμένας. ἕτερα δὲ δύο ἐστὶν οὐχὶ τῆς 

αὐτῆς ἀλλὰ διαφερούσης ἰδέας, ὧν τὸ μὲν περὶ χλήρου διαδοχῆς, τὸ δ᾽ 

3 ἁρμόζων τῆς τιμωρίας ΟΡ: τῆς τιμωρίας ἁρμόζων Ε, ἁρμόζων οι. σοίοτὶ 

ἀοράτῳ οτι. ἡ ψυχῆς α 8. ἐπυνθάνετο τοῦ ΔΕ τσὶ Ρ ν΄ Κ; οἴη. ςοἰοτὶ 

χαὶ πρὶν Α: χαὶ οἵη. οοίοτὶ (Ὁ) τοῦ δηῖο πάντ᾽ δά. Υ90Κ πάντα ΑΚ 

5. αἵ. χαὶ οἵ. Εἰ ((οτί. τοῦθ) ὃ μετέλαβεν Εὶ 1 τἄλλα ΜΟ, τὰ ἄλλα ΑΥ̓ΟΚ 

5. διὰ τί; ὅτι ΛΕΘΗΞΡ: ὅτι οαπ. Η!, διότι οοἰοτὶ βάναυσοι) βάπανοι ΒΕ" 
Ροδὶ μόνον δ, τέχναι ἡ αἰ, αἱ οὦ. α 11 ἀρχικώτατον Ν 

αἴτιον ἈΕῸΠΡ; χαὶ αἴτιον οοἴοτί 19. ἔργον] ὄργανον Ἄσοπὶ, Μδηρ. χαὶ τὰ] 
χαὶ τὸ ΜΝ, χαὶ τὰ οἵη. ἁ, τὰ οἴῃ, Εὶ ὡς οτη. Εὶ 12. 10 συνησυχάσειν ΛΕ: 

συνησυχάζειν (Ἰ[ΗΡ (ν), ἡσυχάσειν ΒΕΝΥ", ἡσυχάζειν ΝῸΚ 13 ὡς] ὦστε ΗΡ (ν) 

14 τὸ ογδ8. 3, οαπα.ι. ΟΚ παρανόνημα ΝΜ 15 τὸ δπίθ προσταχϑὲν δια, 
ΒΕῈΝ Οἴδαρ.) προσταγϑεὶς ΥΟΚ τὰ τοιαῦτα Ν 16 τῶν οὐ. ΒΕῈΝ 

11 ροβὶ τιμωρίας δή. περιέχει Υ30Κ 117. 18 περιέχει διὰ πεύσεως ΔΕ: περιέχει εγα8. 

ΥΣ οἷα. ἢ. }. ΟΝ, ὃ. π. περιέχει ἰγᾶῃδβρ. δδίθτὶ διαπνεύσεως Ρ 

18 βεβαιουμένας ΔΌ: βεβαιούμενα εοίοτὶ 1) παραχλήρου Κα τὸ δ᾽ ἈΕΘΠΗΡ: 
τὰ δ᾽ ΒΕΝ, τὰ δὲ ΥΟΚ 20 χαὶ δηΐε παρὰ δα, ΒΕΝ παρὰ χαιρὸν] περὶ 

καιροῦ οοηϊ. Νίαπρ.; {περὶ τῆς) παρὰ χαιρὸν σοπίοίο 

4 -- Οδΐοπα ἴῃ Ναπι. 18,35 (δίθη, Τρ, ΤΡ. 1207) Φίλωνος ἑβραίου: ἀποφαίνεται ὃ 
ϑεὸς ὅτι ϑνήσκειν ὀφείλει ὁ ἐν τῷ σαββάτιρ συλλέξας ξύλα χαὶ οὐχ ἑτέρως ἢ χαταλευσϑείς, 

ἐπειδήπερ ὁ νοῦς αὐτῷ εἰς χωφὴν λίϑον μετέβαλεν εἰργασμένῳ τελεώτατον παρανόμημα. 

΄ 
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22) λεχτέον πρότερον. τὴν ἀρχὴν τῆς ἐαρινῆς ἰσημερίας πρῶτον ἀναγράφει 

μῆνα Μωυσῆς ἐν ταῖς τῶν ἐνιχυτῶν περιύδοις ἀναϑεὶς οὐχ ὥσπερ ἔνιοι 

χρύνῳ τὰ πρεσβεῖα μᾶλλον ἢ ταῖς τῆς φύσεως χάρισιν, ἃς ἀνέτειλεν ἀνθρώ- 

ποις" χατὰ γὰρ ταύτην τὰ μὲν σπαρτά, ἢ ἀναγχαία τροφή, τελειογονεῖται, 

ὃ δὲ τῶν δένδρων χαρπὸς ἡβώντων ἄρτι γεννᾶται δευτέραν ἔχων τάξιν, ὃ 
59 , ᾿ ᾿ ΑΞ » ν κ᾿ 1 - , ᾿ ᾿ ’, 4 νὴ " 

ὅθεν χαὶ ὀψίγονός ἐστιν" ἀεὶ γὰρ ἐν τῇ φύσει τὰ μὴ λίαν ἀναγχαῖα 

28 τῶν σφόδρα ἀναγχαίων δεύτερα, σφόδρα μὲν οὖν ἀναγχαῖχ πυροΐ τε 
" ᾿ ΟΦ ἮΝ -" ᾿ν »“ “- ᾿ Ψ ΝΜ χαὶ χριϑαὶ χαὶ ὅτα ἄλλα εἴδη τροφῆς, ὧν ἄνευ ζῆν οὐχ ἔστιν" ἔλαιον 

δὲ χαὶ οἶνος χαὶ ἀχρόδρυα οὐχὶ τῶν ἀναγχαίων. ἐπεὶ χαὶ δίχα τούτων 

ἄχρι μαχρητάτου γήρως παρατείνοντες εἰς πολυξετίαν βιοῦσιν ἄνθρωποι. τὸ 

324 τι δὴ μηνὶ τούτῳ περὶ τεσσαρεσχαιδεχάτην ἡμέραν, μέλλοντος τοῦ 

σεληνιαχηῦ χύχλου γίνεσϑαι πλησιφαοῦς, ἄγεται τὰ διαβατήρια, δημηφανὴς 

ξηρτή, τὸ Χαλδαϊστὶ λεγόμενον Πάσχα, ἐν ἢ οὐχ οἱ μὲν ἰδιῶται προσ- Ξὴρ [ " 4 2 .Ἃι-ς Ξγόμε ᾿ χα, ε χλ “ μν (τ πρ 

ἄγουσι τῷ βωμῷ τὰ ἱερεῖα, ϑύουσι ὃ᾽ οἱ ἱερεῖς, ἀλλὰ νόμου προστάξει 

σύμπαν τὸ ἔῦϑνος ἱερᾶται, τῶν χατὰ μέρος ἕχάστου τὰς ὑπὲρ αὑτοῦ τὸ 

δῦ ϑυσίας ἀνάγοντός τε χαὶ χειρηυργοῦντος. ὁ ὑὲν οὖν ἄλλος ἅπας λεὼς 

ἐγεγήϑει χαὶ φαιδρὸς ἦν, ξχάστο" νομίζοντος ἱερωσύνῃ τετιμῆσθαι" 

δεδαχρυμένοι δ᾽ ἕτεροι χαὶ στένοντες διῆγον, οἰχείων αὐτοῖς ἔναγχος 

τετελευτηχότων, οὗς πενθοῦντες διπλῇ χατείχοντο λύπῃ, προσειληφότε; 

1 πρότερον  (Νίδηῃρ.): προτέρας σοίογὶ (7 γη.) γράφει Ε Ι. 3 μῆνα 

ἀναγράφει ἰγᾶηβρ. 23 μωσῆς ΒΡΕ Ροκὶ ἀναϑεὶς αὐ. αὑτῷ ΥῸΚ 

3. χρόνω οὐ. ΥῸΚ τὰς... χάριτας ΚΞ ῸΚ 4 σπαρτά] σπαρέντα ΥΟΚ, 

ἐγ ματα Ομτγου, Ῥαβοῦ, (σπέρματα Μα]) τῇ ἀναγκαία τροφῇ αὶ τελεσιουργεῖται 

ΟἜτοη, Ρᾳβο}. Ἷ πυρός ἃ 9. χαὶ Διυΐε δίχα οἵη. ΑΟῊΡ Οὔτοι. Ῥϑβοῖ. (Τα τη.) 

10 γήρους (Ἔτοη, Ράβοῃ. παρεχτείνοντες Μ 11 τῷ: ᾿οοὶρῖε Ο (ο]. 129 τ 

δὴ] δὲ Ἔτοπ. Ῥάβοῃ., πρώτω ( τούτῳ οὐ, τεσσαρασχαιδεχάτην 

1 γένεσϑαι (51.} ΓῈΝ δημοφανὴς (δημοφαὴς ὔγοη. Ῥά56},} σοτγυρίνμη: ὄημοι 

τελὴς ὑοπίοϊο 15. χαλδαϊστηῃ Α Πάσγα] φάσχα ΒΕΜΟΠΡ,; Πάσχα Τύγη, 

14 ἱερὰ οἱ οἵα, ΟΝῸ 1ὃ μέρους Καὶ αὑτοῦ ΟΒΕΜΆΑΤΗΙ 

10 τὲ] τότε ΒΠΠΡ (ν) χειρουργοῦντος] ἱερουργοῦντος ὁοηϊ. Μδηρ. ἄλλος 

οιη. ΥΟΚ πᾶς ΟΒΕΝ λαὸς 18 αὐτοῖς) αὐτῆς ΜΝ 

1 β4ᾳ. ἔχοϊ. 13,2 944. Ναμιῃ, 9.1---ὖ Ὶ -- 13 ΟἈνοπίσοα ιιξοιαίε τοὶ, 1». ὃ 

(δίπαον ἢ): Φίλωνος τοῦ παρ᾽ Εβραίοις σοφοῦ. Ἰὴν ἀρχὴν --- τὸ Χαλδαϊστὶ λεγό- 
μενον Πάσχα. ταῦτα μὲν ὁ Φίλων. 11 []οὰ, Ολεψβοοι ἢ Θεαι, ἐπὶ Ῥαβεῆα ΥΠῚ 

(Ἰσπα τ. 9. Ὁ]. 148}: ἔχομεν μάρτυρας σοφοὺς ᾿Εἰβραίους οἷον Φίλωνα καὶ ᾿Ιώσηπον 

χαὶ ἄλλους τινάς, οἵτινες ἐν τοῖς; οἰχείοις συγγράμμασι διαβεβαιοῦνται, ὅτι οὐ δύναται ἄχρι- 

βῶς; ἄλλως τὸ Πάτχα γενένϑαι ἢ μετ᾽ ἐχρινὴν ἰσημερίαν ἐνστᾶταν" καὶ ὁρίζονται οὗτοι 

ἀνέκαϑεν τὸν τοιοῦτον εἱρμὸν τετηρῆσϑαι μετὰ τῆς κατὰ σελήνην τεσσαρεσχαιδεχάτης. 

18 5ᾳᾳ. Να, 9,0 -- 14 
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τῇ διὰ τοὺς ἀποθανόντας συγγενεῖς χαὶ τὴν ἐχ τοῦ στερηϑῆναι τῆς 

περὶ τὴν ἱερουργίαν ἡδονῆς τε χαὶ τιμῆς, οἷς οὐδὲ χαϑάρασϑαι χαὶ 

περιρράνασθαι χατ᾿ ἐχείνην τὴν ἡμέραν ἐξεγένετο, μήπω τοῦ πένθους 

ὑπερημέρου χαὶ ἐχπροϑέσμου γεγονότος. οὗτοι μετὰ τὴν πανήγυριν 230 

πρησελϑόντες τῷ ἄρχοντι συννοίας μεστοὶ χαὶ χατηφείας τὰ συμβεβηχότα -Σ 

διηγήσαντο, τὴν ὑπόγυον τῶν συγγενῶν τελευτήν, τὸ πένθος ᾧ χατ᾽ 

ἀναγχαῖον ἐχρήσαντο, τὸ μὴ δυνηθῆναι διὰ τοῦτο μετασχεῖν τῆς τῶν 

διαβατηρίων ϑυσίας. εἶτ᾽ ἐδέοντο μὴ ἔλαττον τῶν ἄλλων ἐνέγχασϑαι 321 

μηδὲ τὸ ἐπὶ τοῖς ἀποθανοῦσιν οἰχείοις ἀτύχημα ἐν ἀδιχήματος μέρει 

Ρ- [τὸ Μ. χαταριϑμηϑῆναι τιμωρίαν ἐργασάμενον πρὸ | ἐλέου" νομίσαι 1ὰρ ἂν 

1 χείρονα παϑεῖν τῶν ἀποθανόντων, εἴ γε τοῖς μὲν οὐδενός ἐστιν ἀντί- 
- 

ληψις ἔτι τῶν ἀβουλήτων, οἱ ὃὲ ζῶντες δόξουσι τεῦνάναι τὸν μετ᾽ τ 

αἰσθήσεως ϑάνατον. (30.) ταῦτ᾽ ἀχούσας ξώρα μὲν χαὶ τὴν διχαιοληγίαν 295 

οὐχ ἀπῳδὸν χαὶ τὴν τοῦ μὴ ἱερουργῆσαι πάλιν πρόφασιν ἀναγχαίαν χαὶ 

ων 1 τὸ συμπαϑὲς ἀναχεχραμένηον τούτοις, ἐπαμφοτερίζων δὲ τὴν Ἰνώμην 

χαὶ ὥσπερ ἐπὶ πλάστιγγος ἀντιρρέπων --- τῇ υὲν τὰρ ἐταλάντευεν ὁ 
᾿ , Ὁ “- ν- ΓῚ " "»’ - -᾿ - ᾿ ΕῚ ᾿ 

ἔλεος χαὶ τὰ δίχαιχ, τῇ ὃ᾽ ἀντέβριϑεν ὃ νόμος τῆς τῶν διαβατηρίων 
͵ 

[ ϑυσίας, ἐν ᾧ χαὶ πρῶτος μὴν χαὶ υέρα τεσσαρεσχαιδεχάτη δεδή- 

λωται τῆς ἱερουργίας ---, ἀρνήσεως χαὶ συγχαταϑέσεως μεταξὺ φορού- 

50 μενὸς ἱχετεύει τὸν ϑεὼὸν διχαστὴν γενέσθαι χαὶ χρησμῷ τὴν χρίσιν ἄνα- 

φῆναι. ὃ δ᾽ ἐπαχηύσας ϑεσπίζει λόγιον οὐ περὶ ὧν ἐνετεύχϑη 329 

μόνον ἀλλὰ χαὶ περὶ τῶν αὖϑίς ποτε γενησομένων, εἰ ταῖς αὐταῖς 
᾿ 

χρήσαιντο συντυχίαις" ἐπιδαψιλευόμενος δὲ χαὶ περὶ τῶν χατ᾽ 

Ι τῇ] τὴν στερηϑῆναι ἩΜΛΕΈΘΗΡ: ὑττερηϑῆναι σοϊοτὶ 3. τε χαὶ τιμῆς 

οῃ. Ὁ οὐδὲν Ὁ χαϑάρασϑαι ΑΕΤΗΡ : περιχαϑάρασϑαι οφίοτγὶ 

Ὁ. μήπου ΒΕΜ ὃ προελθόντες Καὶ ὃ ὑπόγυιον ΥΞ3ΟΙΚ, ὑπόγειον ἢ 

τελευτήν αὐἰὰ, ἀρ. Η3Ρ3 τὸ --ἐχρήσαντο (1) οτῃ. Ὁ ᾧ] ὃ Ε! 0. 1 χατ᾽ ἀναγ- 

χαῖον (ἸῊΡ;: χατὰ τἀναγχαῖον Δ, κατ᾽ ἀνάγχην σοίοτὶ 1 τῆς οἴη. ἡ ὃ διαβατη- 
ρίων" ϑυσίας τὲ (ρτο εἶτ᾽} ἔλαττον Α(ἸΗΡ: ἐλάττω ὁθίοτὶ 8. οἰκεῖον ἡ 

ἀδικήματος} ἀτυχήματος ΟΥ̓́Τ. (Ῥαγη.) 10 εἰργασμένον ἃ ἐλέους ΝΟΙ 

ἂν οι. ΝΜ 12 ἔτι] ἐπὶ Α, οἴη. ν μετὰ ΥΟΚ 13. αἰσϑήτου 

(581) Καὶ ταῦτα μὲν οι. ἡ διχαιτγλογίαν ΛΈΘΗΡ: διαλογίαν 

σϑίογὶ 14. ἀπωδὸν} ἀποδὼν Ρ μὴ οἵα. ἡ πάλιν ΒΕΜΕΥΚ : πάλαι 

σθίθε! (Ὁ) 12. ἀναχεχραμμένον Μ ἐναμφοτερίζων 16 χαὶ οἴη. α 

106. 11 ὁ ἔλεος Εἰ: τὸ ἔλεος Α (ν), ἔλεος (οπ. ὁ) δοίοτὶ ιἴ δὲ ΑΥ̓ΟΚ 

18 ᾧ βοτίρβι: ἢ οὐ, (ν) ἡμέρα τεσσαρεσχαιδεκάτη οοβά,: τεσσ. ἡμέρα ν 

18. 19 δεδήλωται ΛΟΗΡ: ἣ δεδήλωται ΒΕΜΕΝ ΚΙ, ἢ δεδήλωται ΟΥ̓ΞΟΚῚ 

20 ϑεὸν] αὐτὸν ΟΡ (Τυτγη.) 90. 91 ἀναφανῆναι ΒΘΉῊΡ, ἐναφεῖναι ἡ ῸΚ 
Ὡ1 ἐτεύχϑη Ρ 22) περὶ] πάντων ΥῸΚ 28 συντυχίαις ἈΡΌΗΡ - δυστυ- 
χίαις ςοἰοτί 
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ἄλλας αἰτίας οὐ δυνηϑέντων ἱερηυργῆσαι μετὰ παντὸς τοῦ ἔθνους προσ- 
390 επιϑεσπίζει. τίνα οὖν ἐστι τὰ περὶ τούτων χρησθέντα λόγια, μηνυτέον. 

»συγγενιχὸν“ φησί ,πένθης ἀναγχαία μὲν τοῖς ἀφ᾽ αἵματος ἀνία, 
’ μ,; , ᾿ ᾿ 

Ἰράφεται δ᾽ οὐχ ἐν πλημμελείχις. ἕως μὲν οὖν ἐμπρόϑεσμόν ἐστιν, 
ν» λ, - “- ΄ -“ ᾿ - ᾿ “, : ᾽ 
ἔξω περιβόλων ἱερῶν ἐλαυνέσϑω, οὺς ἀπὸ παντὸς ἀγνεύειν οὐχ ἐχουσίου 

28 

ὧν" 

μόνον ἀλλὰ χαὶ τοῦ μὴ χατὰ Ἰνώμην μιάσματος δεῖ’ γενομένου δ᾽ 

ἐχπροϑέσμου, μὴ στερέσϑωσαν ἰσομοιρίας τῆς ἐν ταῖς ἱερουργίαις, ἵνα 

μὴ προσϑήχη τετελευτηχότων οἱ ζῶντες ὦσιν: ἴτωσαν δὲ ἅτε δεύτεροι 

δευτέρῳ μηνί, πάλιν τεσσαρεσχαιδεχάτῃ ἡμέρα, καὶ ϑυέτωσαν χατὰ τὰ 

αὐτὰ τοῖς προτέροις χαὶ τῷ ϑύματι χρήσϑωσαν ὡς ἐχεῖνοι νόμῳ χαὶ 1 

285 τρόπῳ τῷ παραπλησίῳ. τὰ δ᾽ αὐτὰ ἐπιτετράφϑθω χαὶ τοῖς; μὴ διὰ 

πένϑο:ς ἀλλὰ μαχρᾶς χάριν ἀποδημίας χωλυομένοις ἅμα τῷ παντὶ 

ἔϑνει συνιερουργεῖν" οὐ γὰρ οἵ ξενιτεύοντες ἢ ἑτέρωϑι οἰχοῦντες ἀδιχοῦσιν, 

ὡς στέρεσθαι τῆς ἴσης τιμῆς, χαὶ ταῦτα μὴ χωρούσης διὰ πολυανϑρωπίαν 

τὸ ἔῦνος μιᾶς χώρας, ἀλλ᾿ ἀποιχίας πανταχόσε διαπεωμψαμένης. τὸ 

388 (91.) Τοσαῦτα διειλεγμένος περὶ τῶν ὑστερησάντων μὲν ἅμα τῷ 

πλήϑει θῦσαι τὰ διαβατήρια χατὰ συντυχίας ἀβουλήτους, ἐχπλῆσαι δ᾽ 

εἰ χαὶ ὀψὲ ἀλλ᾽ οὖν ἀναγχαίως τὸ ἐλλειφϑὲν σπουδασάντων, ἐπὶ τελευ- 

ταῖον μέτειαι διάταγμα τὸ περὶ τῆς τῶν χλήρων διαδοχῆς, ὅπερ ὁμοίως 

284 μιχτὸν ἦν ἐχ πεύσεως καὶ ἀποχρίσεως λαβὸν τὴν σύστασιν. ἦν τις ἢ 

Ἰ. ῶ προϑεσπίζει ΥΟΚ 2 τὰ περὶ] ἐπὶ ΕἸοΝΙ, λόγια χρησθέντα ἰγᾶηβρ. Α (ν) 

9. φησί] φύσει Καὶ, ἐστι ἡ . ἀναγχαῖον ἡ μὲν ΑΕΟῊΡ : οἵη. οοίογὶ 

ἀνία οἴω. ἃ 4 γράφεται] ἀναγράφεται Α (ν) ἐμπληυμελείαις Μ, ἐν πλη- 

μελίαις (ἱ ἐμπρόϑεσμον οοὐά.: ἐχπρόϑεσμον ΤΏτγη. ὃ περιβόλων} περιό- 

ὅων ΟΥΟΚ ἀγνεῦει (510) ἀπὸ παντὸς ἰγτᾶηβρ. Εὶ Ὁ τοῦ μὴ οἴ. Τάγη,, 

μὴ οἱ. 0) ἴ στερέσϑωσαν 5δοτίρ5ὶ (εἴς 1. 14}: στερείσϑωσαν οοὐά, (ν) 

τῆς οὐ. ΥὉΚ 8. τελευτηχότων (510) Μ 9, 10 τὰ αὐτὰ] ταῦτα ἡ ; ταὐτὰ (ν) 

10 τῷ οὐ. "αὶ 10..11 τρόπω χαὶ νόμω ἰγᾶπβρ. ΒΕΜΘΗΡ 12. ἀλλὰ] ἀλλὰ 

καὶ ΔΕ () 1 ἢ] οἱ Ταγη. ἑτέρωϑεν Ε 14. στέρεσϑαι) στερεῖ- 
σϑαι Α (ν) διὰ οἵα. Ταύτῃ, 1Ὁ πανταχόσε] πολλαχόσε ΛΗΡ (ν) 

διαπεμψαμένης: ἀθπίηϊς (Ο 00]. 12 τ 10 ὑστερισάντων α μὲν ΛΕΘΉΡ: 

οἵη. σοίεγὶ 11 ἐχπλῆσαι] ἐχπληρῶσαι ΑΘ (ν), πληρῶσαι ΠΡ 11..18 δ᾽ 
εἰ ΔΕΗΣ; δεῖ 6ΉΡ, δὲ (οι, εἰ) οοίσγὶ 18 ἀλλ᾽ οὖν ἀναγχαίως ἈΕΘΗΡ: οἱ. 

ὁθίθγίὶ τὸ τελευταῖον ΥΞΟΚ 19 διάταγμα οὐ. ΟΡ τὸ] τῶι Εὶ 

20 μιχτὸν] μιχρὸν Εὶ λαβὼν ΒῈΜ Βετῦ. τις οω. ΥΟΚ 

18 --- 355,19. σδίοπα Βαγῦδγ, [δ δῦ 00]. [ὃ0ν Φίλωνος ἐβραίου ἐκ τοῦ περὶ μωσέως 
δευτέρου λόγου: ἐπὶ τελευταῖον μετεῖναι (5816) διάταγμα --- τὰς παρὰ μιχρὸν διαφορὰς παρα- 
στέλλοντα. 20 54. Ναυη. 27,1 --- 11 
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ὄνομα Σαλπααδ, ἀνὴρ δόχιμος χαὶ φυλῆς οὐχ ἀσήμου" τούτῳ πέντε μὲν 

ν. 111 Μ. γίνονται ϑυγατέρες, υἱὸς [ δὲ οὐδείς. αἱ μετὰ τὴν τελευτὴν τοῦ πατρὸς 

τέρησιν τῆς πατρῴας λήξεως ὑποτοπήσασαι διὰ τὸ τὰς χληρουχίας 

ἄρρεσι δίδοσϑαι προσίχσι τῷ ἡγεμόνι μετὰ τῆς ἁρμοττούσης χόραις 

ὃ αἰδοῦς, οὐ ϑηρώμεναι πλοῦτον, ἀλλὰ τοὔνομα χαὶ ἀξίωμα τλιχόμεναι 

διασῶσαι τοῦ πατρὸς χαί φασιν" .Ὁὃ μὲν πατὴρ ἡμῶν ἐτελεύτησεν, 330 

ἐτελεύτησε δ᾽ ἐν οὐδεμιᾷ στάσει Ἰενόμενος, ἐφ᾽ ὧν συνέβη διαφθαρῆναι 

μυρίους, αλλ' ἐζήλωσε βίον ἀπράγμονα χαὶ ἰδιώτην, εἰ μὴ ἄρα ἐν 

ἁμαρτίᾳ ϑετέον τὸ γενεᾶς ἄρρενος ἀμοιρῆσαι. πάρεσμεν δ᾽ ἡμεῖς ὅσα 

0 μὲν τῷ δοχεῖν ὀρφαναί, τὸ δ᾽ ἀληϑὲς σοὶ χρησόμεναι πατρί" τοῦ γὰρ 

Ἱεννήσαντος ὁ νόμιμος ἄρχων οἰχειότερος ὑπηχόοις. “ὁ δὲ ϑαυμάσας 990 

τὴν φρόνησιν τῶν παρϑένων χαὶ τὴν πρὸς τὸν γεινάμενον εὔνοιαν 

ἐπέσχεν ὑφ᾽ ἑτέρας ἑλχήμενο; φαντασίας, χαῦ᾽ ἣν τὰς χληρουχίας 

ἄνδρες ὥφειλον διανέμεσθαι γέρας ληψόμενοι στρατείας χαὶ πολέμων 
᾿ 

᾿ μ᾿ οὗς διήϑλησαν, γυναιχὶ δ᾽ ἢ φύσις ἀσυλίαν τῶν τοιούτων ἀγωνισμάτων -- ὧν 

παρέχουσα δηλονότι χαὶ τῶν ἐπ᾽ αὐτοῖς τιϑεμένων ἀἄϑλων οὐ μετα- 

δίδωσιν. ὅϑεν εἰχότως τῆς διανοίας ἀμφιχλινῶς ἐχούσης χαὶ ἀντισπω- 327 

μένης, ἀναφέρει τῷ ϑεῷ τὴν διαπόρησιν, ὃν ἠδει μόνον ἀψευδέσι χαὶ 

ἀπλανεστάτοις χριτηρίοις τὰς χατὰ μιχρὸν διαφορὰς διαστέλλοντα πρὸς 

1 ὄνομα ΑΕ Βατθ.: ὀνόματι οδἐοτὶ Σαλπαάδ βετγὶρβὶ: σαλπαάϑ ΑΕΘῊΡ Βατῦ. (ν), 
σαλίτα ὁ δ᾽ σοίοτὶ γρ. ἦν τις ὀνόματι σαλπαάϑ τῃρ. Καὶ ἀσίμου Βατὺ. 

μὲν οἵη. Βατῦ. 3. γείνονται Ὑ!, γείνοντο Υ ἈΚ δ᾽ ΔΗ͂ Βατῦ. 

οὐδὲ εἷς ΥΟΚ Βατῦ. ὃ λέξεως ΠΙΡῚ 4 ἄρσεσι Ὁ δίδοσϑαι ΛΘΟῊΡ 

ΒΑτΌ.: δεδόσϑαι εοἰοτὶ (ΜΔ 0). χοραῖς (510}}ν θ. τοῦ πατρὸς διασῶσαι ἰγᾶηβρ. Μ 

ὁ μὲν πατὴρ] ὅτι ὁ πατὴρ ὅ!. ἐτελεύτησεν} ἐτελεῦτα Καὶ ἐτελεύτησεν 

ἡμῶν ἴγϑῆβρ. ἃ Βατθ. 1 ἐτελεύτησε δ᾽ οἴη. (αἱ, δὲ α οὐδὲ μιᾶ 
Βα. στάπεων οοηΐϊ. δίδηρ. ἐφ᾽ ΟἿΡ: ὑφ᾽ ορίθγὶ (ν) 5. ἰδιώτην 

χαὶ ἀπράγμονα ἔγαηβρ. ΥῸΚ καὶ ἰδιώτην οἴῃ. (αῖ. ἄρα ὅτγὰβ, ἢ 

8. 9. ἐν ἁμαρτίᾳ] ἁμαρτίαν ἃ ἐν ἁμαρτίᾳ θετέον] ἐστὶ (Δι. Ὁ. Τὸ ὅσα 

μὲν τῷ] τῶ (γε] τὸ) μὲν (Δι. 10 δὲ Οδί, τοῦ --- ὑπηχόύοις (11) οἵη. (λϊ, 

1 ΠΈΡΎΕι. κ ὑπήκοος " 12 τὸν γεινάμενον] τὸ γινόμενον (ἰαἱ., τὸ 

γενόμενον Υ}0 19. ὑπέτχεν (αὶ, ὑφ᾽ ἐφ᾽ ὅδι. ἑτέρας] ἑκατέρας 

ΘῊΡ Βαγὺ. ὅδ. (Τ᾿ τη.) 15 ἀσυλίαν] ἀτέλειαν σοπὶ, Μαην, 10 δῆλον 

ὅτι Ε ὑπ᾽ αὐτοῖς (αἱ. 11 ὅϑεν: ἱποῖριῖ Ο [ὁ], 12ὃγ ι8 τῷ οτῃ. (δὶ. 
καὶ αηἰο ἀψευδέσι αἰ. ΑΕΘΗΡ (Ταγη.) 19 κατὰ] παρὰ Βαιῦ. διαστελ- 

λόμενον Ῥ, παραστέλλοντα Βατῦ, 

4 --- 18 Οδίθμα ἴῃ Νά, 27,3 (Ὁδίοθη, ᾿ίρβ. Τρ. 1389) Φίλωνος ἐβραίου: ὡς οὐ ϑηρώ- 
μεναι πλοῦτον προσῆλθον τῷ ἡγεμόνι μετὰ τῆς ἀομοττούσης κόραις αἰδοῦς, ἀλλὰ τοὔνομα 

- ἀναφέρει ϑεῴῷ. 



ὁ ὴ6 ΡΗΙΠΓΟΝΤΒ8 

205 ἐπίδειξιν ἀληϑείας χαὶ διχαιοσύνης. ὃ δὲ ποιητὴς τῶν ὅλων, ὃ τοῦ 

χόσμηυ πατήρ, Ἰῆν χαὶ οὐρανὸν ὕδωρ τε χαὶ ἀέρα χαὶ ὅσα ἐχ τούτων 

ἐχάστου συνέχων χαὶ διαχρατῶν. ὁ ϑεῶν χαὶ ἀνθρώπων γεμών, οὐχ 

ἀπηξίωσε χρηματίσαι χόραις ὀρφαναῖς" χρηματίσας δὲ χαὶ πλέον τι 

[2 Ὶ παρέσχεν ἣ χατὰ διχαστὴν ὁ εὐμενὴς χαὶ ἵλεως, ὃ πάντα διὰ πάντων 

πεπληρωχὼς τῆς εὐεργέτιδος ἑαυτοῦ δυνάμεως" ἔπαινον γὰρ διεξγλϑε 

28 τῶν παρϑένων. ὦ δέσποτα, πῶς ἄν σέ τις ὑμνήσειε, ποίῳ στόματι, 
[ “ -- ᾿] , , “- ΄ -- ΄ 

τίνι γλώττῃ, ποία φωνῆς ὀργανοποιία, ποίῳ ψυχῆς ἡγεμονιχῷ; οἵ γὰρ 
᾿ " 

ἀστέρες εἰς γενόμενοι χορὸς ἄσονταί τι μέλος ἐπάξιον; ὁ δ᾽ οὐρανὸς 

ὅλης εἰς φωνὴν ἀναλυϑεὶς δυνήσεταί τι τῶν σῶν ἀρετῶν διηγήσασϑαι τὸ 

940 μέρος; οὐρϑῶς“ φησίν ,,ἐλάλησαν αἵ ϑυγατέρες Σαλπααδ.“ τοῦϑ᾽ 

ἡλίκον ἐστὶν ἐγχώμιον ϑεοῦ μαρτυροῦντος, τίς οὐχ οἷδε; πάριτε νῦν, οἵ 

ἀλαζόνες, οἱ μέγα πνέοντες ἐπὶ ταῖς εὐπραγίαις, οἱ τοὺς αὐχένας πλέον 

τῆς φύσεως ἐπαίροντες χαὶ τὰς ὀφρῦς ἀνεσπαχύτες, παρ᾽ οἷς χηρεία 

μὲν γυναιχῶν γέλως, [χαὶ] οἰχτρὸν χαχύν, ἐρημία δὲ παίδων ὀρφανῶν, 19 

341  οἰχτρότερον τοῦ προτέρου, χλευάζεται" χαὶ χατιδόντες ὅτι οὕτω ταπεινοὶ ρΡ. 

καὶ ἀτυχεῖς εἶναι δοχοῦντες οὐχ ἐν ἐξουϑενημένοις χαὶ ἀφανέσι τάττονται 

παρὰ τῷ ϑεῷ, οὗ τῆς ἀρχῆς τὸ ἀτιμότατον μέρος εἰσὶν αἱ πανταχοῦ 

2 ργ. χαὶ οἴῃ. Βατγῦ. ἐκ τούτων οὐ. Ὁ 3. ἑχάστου)] χαὶ ἐν ἑκάστω ἈΕΝ 
Βδτρ., οὐ. 3, 4 οὗ κατηξίωσε 4 γρηματίσαι ο. ΒΕΝ 

κόραις --- διχαστὴν (8) οὐ. χαὶ ΒΕΜΥΟΙ : φημὶ ἐδίοτὶ (Ὁ) ὅ ροβὶ 

διχαστὴν δά. νόμου ΔΕΘΤΙΡΝ ΒαγΌ.; ὁ μόνος εὐμενὴς οοπὶ. ίδηργ. θ. αὐτοῦ 
ΑΥ̓ΟΚ Βαγῦ. θ. 1 ἔπαινον --- παρϑένων οἴη. ἰ ἂν) δὴ 

ὑμνήσει ἃ 8. τίνει ΑΟῊΡ Βᾶαγθ.: ποία οοίογὶ οἱ γὰρ] οὐ γὰρ ΥΌΚαΞ, 

οὐ γὰρ οἱ Ο', εἰ γὰρ Βατῦ. 9. εἷς οι. Τυτη. ἄσουσι Ὁ (σου) 

ἐπάξιον οὐηϊ. Μδηρ. ὁ] οὐ ΟΥῸΚ δὲ ΒΕΜΟ 11 .-- 18 ὀρϑῶς 
- ϑεΐ οι. 11 γάρ φησιν ΒαΑτΌ. Σαλπαάδ βοτίρμβὶ: ἀλπάδα ΒΕΜΨΟΚ, 

σαλπαάϑ τοίοτὶ (ν) 123 νῦν] τοίνυν ΒΕΜΥῸΟΚ οἱ οαὦ. ἃ 

19 εὐπραγείαις ΒατΌ. τὸν αὐχένα Ἡ () 13. 14. τῆς φύσεως πλέον ΤΓΔΏΒΡ, 

Βαιθ. 14. ἐπαίροντες ΑΘΠΡ θαγῦ,: αἴροντες ΒΕΜΕΝ πὰρ, Κὶ οὐὰ. ΝῸΚ 

12 γυναιχῶν ΛῈΝ Βαγῦ.: γυναιχὸς σοίοτὶ χαὶ βου] δὶ; καίτοι σοπὶ, Μη. 

10 χαὶ χλευάζετε ΝῸΚ Ροϑὶ ὅτι διά, οἱ ΛΕΥΞΟΚΝ Βατθ. (ν) 11 ἐξουϑενη- 

μένοις Δ : ἠμελημένοις οεἰοτὶ (Ὁ) 18 τῷ οι. Ν ἀτιμότερον ΕΝ 

Ι 1,9. Οδίομα ἴθ Νυῃ. 27,1 (Ὁδίοη, [ἷρ5. Τρ. 1301) Φίλωνος ἑβραίου: ὁ δὲ 

ποιητὴς τῶν ὅλων, ὁ τοῦ χόσμου σωτὴρ χαὶ τὰ πάντα συνέχων οὐχ ἀπηξίωσε χρηματίσαι 

χόραις ὀρφαναῖς" ἔπαινον γὰρ διεξῆλϑε τῶν παρϑένων, οὐχ ἀγεράστους ταύτας καταλιπεῖν. 

ἀλλὰ τοῖς μὲν ἀνδράσιν ὡς ἀῦλα οἰχεῖα ἀπένειμε τὰς χληρουχίας, τὰς δὲ χάριτος χαὶ φιλαν- 

ϑρωπίας ἠξίωσεν, ὃ χαὶ ἐναργῶς παρίστησι ,δόμα“ λέγων ,δώσεις", ἀλλ᾽ οὐχ ἀπόδομα" 

οὐδὲ «ἀποδώσεις "" ταῦτα μὲν γὰρ ἴδια τῶν λαμβανόντων, ἐγχεῖνα δὲ τῶν χαριζομένων. 

Ι -- 958.4. (αΐοπα Βαγθθγ, ΕΥ̓ ὅ6. (0]. 1505» Φίλωνος ἑβραίου: ὃ ποιητὴς τῶν ὅλων --δίδωσι 

τοὺ; χλήρους. Ι --221.2 Ν᾿ [0]. 1ὖϑε: ὁ δὲ ποιητὴς --δέξασϑι νουϑεσίαν ἀναγκαίαν. 

τι. “-- 



ὉΕΥΙΤΑ ΜΟΒΙΒ ΓΝῚΒ. Π [ΠῚ 901 

τῆς οἰχουμένης βασιλεῖαι, διότι χαὶ ὃ τῆς γῆς ἅπας ἐν χύχλῳ περίβολος 

ἐσχατιὰ τῶν ἔργων ἐστὶν αὐτοῦ, δέξασϑε νουϑεσίαν ἀναγχαίαν. ἐπαινέσας 342 

δ᾽ ὅμως τὴν ἔντευξιν τῶν παρϑένων οὔτε ταύτας ἀγεράστους χατέλιπεν 

οὔτ᾽ εἰς τὴν ἴσην τιμὴν τοῖς ἀγωνισταῖς ἀνδράσι περιήγαγεν, ἀλλὰ τοῖς 

ὁ μὲν ὡς ἄϑλα οἰκεῖα ἀπένειμε τὰς χληρουχίας ἀνθ᾽ ὧν ἠνδραγαϑίσαντο, 

τὰς δὲ χάριτος καὶ φιλανθρωπίας, οὐ γέρως, ἠξίωσεν" ὃ ἐναργέστατα 

παρίστησι διὰ τῶν ὀνομάτων ο,δόμα“ λέγων χαὶ ,δώσεις““ (Ναπι. 21,17), 

ἀλλ οὐχ ἀπόδομα“ οὐδ᾽ ,.,ἀποδώσεις“" ταῦτα μὲν γὰρ ἴδια τῶν 

λαμβανόντων, ἐχεῖνα δὲ τῶν χαριζομένων. (32.) ϑεσπίσας δὲ περὶ ὧν 943 

10 ἐνετύγχανον αἱ ὀρφαναὶ παρϑένοι χαὶ χαϑολιχώτερον τίθησι νόμον περὶ 

χλήρων διαδοχῆς, πρώτους μὲν υἱοὺς ἐπὶ μετουσίαν χαλῶν τῶν 

πατρῴων, εἰ δὲ μὴ εἶεν υἱοί, δευτέρας ϑυγατέρας, αἷς φησι δεῖν περι- 

τιϑέναι τὸν χλῆρον ὡσανεὶ χόσμον ἔξωϑεν, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς ἴδιον χαὶ 

συγγενὲς χτῇμα᾽ τὸ γὰρ περιτιϑέμενον οὐδεμίαν οἰχείωσιν ἔχει πρὸς τὸ 

1 διαχοσμούμενον, ἁρμονίας χαὶ ἑνώσεως ἀλλητριούμενον. μετὰ δὲ ϑυγα- 244 

τέρας τρίτους ἀδελφοὺς χαλεῖ, τετάρτην δὲ ϑείοις πρὸς πατρὸς ἀπονέμει 

τάξιν, αἰνιττόμενος ὅτι καὶ πατέρες γένοιντ᾽ ἄν υἱῶν χληρονόμοι" πάνυ 
γὰρ εὔηϑες ὑπολαβεῖν, ὅτι πατρὸς ἀδελφῷ νέμων χλῆρον ἀδελφιδοῦ διὰ 

τὴν πρὸς πατέρα συγγένειαν αὐτὸν ἀφείλετο τὸν πατέρα τῇς διαδοχῆς. 

0 ἀλλ᾽ ἐπειδὴ νόμος φύσεώς ἐστι χληρονομεῖσθϑαι 1ονεῖς ὑπὸ παίδων ἀλλὰ 34 

μὴ τούτου; χληρονομεῖν, τὸ μὲν ἀπευχτὸν χαὶ παλίμφημον ἡσύχασεν, 

ἵνα μὴ πατὴρ χαὶ μήτηρ προσοδεύεσϑαι δοχῶσι τὰ ἐπ᾿ ὠχυμύροις τέχνοις 

1 διότι] διὸ ΒΕΜΥ, δι᾽ ὃ ΟΚ, οα, Ὁ ἅπας] ἅπαξ Ϊ,, ἅπαξ Τατη. 2 ἐστὶν 

αὑτοῦ Α΄ αὑτοῦ οπι. Ἅ, αὐτοῦ ἐστὶ οοἰογὶ (ν) ἐστίν: ἀδοίηἰς (Ο [ο]. 128 ν 

3. δ᾽ ὅμως] δ᾽ ὁ μωσῆς ΔΑ; δὲ Μωσῆς ν τὰς] τῆς Εὶ ἠνδραγαϑήσαντο 
ΕῊΡ Βαιὺ. ὃ ὃ] ὡς Βατῦ. 1 παρίστησι οὐ. ; παρέστησε ν 

διὰ τῶν ὀνομάτων οἴῃ. Βατῦ. διὰ] τὸ ΒΕΜΥΟΚ δύμα] δόματα Ἰθαγῦ,» 
δόγμα Ν δώσεις αὶ ὅατ.: δόσις Α, δόσεις σοίογί (ν) 8 ἀπόδωμα ΒΜ ἴβατῦ. 

οὐδ᾽ οὐχ ΚῊΡ (ν) οὐδ᾽ ἀποδώσεις οἵη. ἡ ἀποδώσεις ΒΙΕ Οαΐ,: ἀποδόσεις 

σοίοτγὶ (ν) μὲν οι. ΒΕΜΥῸΚ 10 ἐνετύγχανον ΑΗ; ἐτύγχανον ΗΠΡ 

Βατγῦ., ἐνέτυχον δοίοτὶ ὀρφανοὶ (519) ΥΚ 10. 11 περὶ χλήρων --᾿ τὸν 
κλῆρον (18) οαν. ΥΟΚ, παι. της. Καὶ 11 πρῶτον ΕΠῊΡ βανὺ. (1 τη.) 
υἱοὺς οῃ, Μ 12. 18 περιϑεῖναι ἡ 14 παρατιϑέμενον ΠΡ (ΤΓι.) 
οὐδὲ μίαν Βατῦ. 15. 10 τὰς ϑυγατέρας ΒΕῈΜ (Μαηρ.) 10 χαὶ ἀπίς τετάρτην 
αὐ. ΘῊΡ Βαῦῦὺ. (Τπγη.) Ροβὶ ϑείοις δ΄, τοῖς ΒΕῈΝ 11 χαὶ οἴῃ. βατὸ. 

πατέρες] πατρὸς Τύτη. τένοιτ᾽ ΜῸ Βατῦ. 18 νέμων χλῆρον οἴῃ. ἃ 

ἀδελφιδοῦ] διδοὺς ἡ 19 τὸν πατέρα ΒΕΜΗΡ (ν) πατέρας ἡ 

20 νόμος φύσεώς ἐστι] ὁ νόμος ἐφίησι Α (δ΄Δηρ,.) γονεῖς ΑΒ ΒατγΌ.: τοὺς γονεῖς 

σοίοτὶ (ν) 21 ἀπευχταῖον Α (Ὁ) ἡσυχάσας Κ' 22 μὴ ο. Καὶ 

ἐπ᾿ ὠχυμόροις) ἐπὶ καμμόροις ἃ 
ῬΏΠΟΩ 9 ορθγὰ το], ΤΥ 11 



908 ᾿ ΡΗΙΠΟΝΙΒ 

ἀπαρηγόρητα πένϑη, πλαγίως δ᾽ αὐτοὺς ἐχάλεσε τοῖς ϑείοις ἐφιείς, ἵν᾽ 

ἀμφοτέρων στοχάσηται χαὶ τοῦ πρέποντος χαὶ τοῦ μὴ τὴν οὐσίαν ἀλλο- 
“-- .» Ὁ ., ϑ ΄ εν ,  - ΡΞ ς»ν οὖ -- ν 

τριωϑῆναι. μετὰ ὃὲ ϑείους πέμπτη τάξις ἐστὶν οἱ ἔγγιστα Ἰένους, ὧν 

ἀεὶ τοῖς πρώτοις δίδωσι τοὺς χλήρους. 
240 (93.) Ταῦτ᾽ ἀναγχαίως διξξεληλυϑὼς περὶ τῶν ωιχτὴν ἐχόντων ὃ 

χληρουχίαν χρησμῶν, ἑξῆς δηλώσω | τὰ χατ᾽ ἐνθουσιασμὸν τοῦ προ- ν. 1τὸ Μ. 

φήτου ϑεσπισϑέντα λόγια" τοῦτο τὰρ ὑπεσχόμην δείξειν. ἀρχὴ τοίνυν 

ἐστὶν αὐτῷ τῆς ϑεοφορήτου χατοχωχῆς, ἥτις χαὶ τῷ ἔϑνει γέγονεν 

εὐπραγίας ἀρχὴ στειλαμένῳ τὴν ἀπ’ Αἰγύπτου πρὸς τὰς χατὰ Συρίαν 

941 πόλεις ἀποιχίαν μυριάσι πολλαῖς, ἀνῶρες γὰρ ὁμοῦ χαὶ γυναῖχες ἀτριβγῦ, τὸ 

χαὶ μαχρὰν ἐρήμην ἅπασαν ἀνύσαντες ἐπὶ θάλατταν ἀφιχνοῦνται τὴν 
Ὺ ι ΄ ᾿ ᾽ ν 

Ἰρυϑρὰν προσαγορευομένην: εἶϑ᾽ ὡς εἰχὸς ἐν ἀμηχάνοις ἦσαν οὔτε 
- "» ΄ "»" - » , “ 2 ᾿ , 

περχιοῦσϑαι δυνάμενοι διὰ σχαφῶν ἀπορίαν οὔτ ἐπιστρέφειν τὴν 

9415 αὐτὴν ὁδὸν ἀσφαλὲς ἡγούμενοι. διαχειμένοις δ᾽ οὕτως μεῖζον ἐπιρράττει 

χαχόν' ὃ γὰρ τῶν Αἰγυπτίων βασιλεὺς δύναμιν παραλαβὼν οὐχ εὐχατα- - ὼν 

» 

φρόνητον, ἱππότην χαὶ πεζὸν στρατόν, ἐπεξέϑει διώχων χαὶ σπεύδων 

χαταλαβεῖν, ἵνα τίσηται τῆς ἐξόδου, ἣν ϑεσφάτοις ἀριδήλοις ἐπέτρεψε 

ποιήσασθαι. ἀλλ᾽ ὡς ἔοιχεν ἀβέβαιος ἢ μοχϑηρῶν ἀνθρώπων διάϑεσις 

ὡς ἐπὶ πλαστιγγος μιχρᾶς ἕνεχα προφάσεως ῥέπουσα πρὸς τἀναντία. 

949 μέσοι δὴ ληφθέντες ἐχϑρῶν χαὶ ϑαλάττης ἀπέγνωσαν τὴν ἰδίαν σωτηρίαν, 50 

οἵ μὲν εὐχτὸν ἀγαϑὸν ἡγούμενοι τὸν οἴχτιστον ὄλεϑρον, οἱ δ᾽ ἄμεινον 

εἶναι νομίζοντες ὑπὸ τῶν τῆς φύσεως ἀπολέσθαι μερῶν ἢ γέλως ἐχϑροῖς 

1 πλαγίους Μ δ᾽ οὐ. ΕΟΠΡ Βανὺ. αὐτοὺς ἐχάλεσε ΛΟῊΡ Βατν.: ἐχά- 
λεσεν αὐτοὺς ΒΕΜΎ ΠΟΥ, ἐχάλεσεν αὐτοῖς Υ 20: Κὶ τοὺς θείους ΥἸΟΚ 

ἐφείς ΒΕΜ ΕΘ Βα». ἵν ἵνα χαὶ ἃ (ν) ὃ ἐστὶν οἱ οαγ. Ρὶ οἱ οὐ. ΟΝ 

τοῦ γένους ΒΕῈΝ 4 αἰεὶ ἃ Ὁ χληρουχίαν Ἄσοτγιρίυμι; μῖξιν (ἐχόντων) χαὶ 

χοινωνίαν σοηϊ. δίδηρ, 00]1]. 3944.18, δύναμιν οοηΐ, ΜαγκΚΙαπ ἃ 60}}, 945,0 χρησμῶν 
οἵα. ΤΏγη, ἐξ ἧς Ῥὶ ἑξῆς οἴῃ, Ὁ τ λόγια οἰ, ΥΟΚ τοίνυν ---γέγονεν (8) 

μοὶ ἀρχὴ (9) τεροῖ. ΠΡῚ ταγϑιι8. 46]. Π 8 αὐτῶ ἈΕΘΗΡ: αὕτη ορίοτὶ 

ϑεοφρουρήτου ΥἹῈ χατοκωχῆς δογίρ5ὶ : χαταχωχῆς ΒΕΜΑ (ν), χατοχῆς σοιθτὶ 
Ὁ. στειλαμένων ἃ (τη...) 10 γὰρ οω.. ἡ 14. διχχειμένοις ΛΕΘΠΡ: δια- 

κειμένων οοίοτὶ οὕτω ΒΕΜΟῊΡ ἐπιρράπτει ΜΕ, ἐπαράττει ΥΠΟΚ, ἐπι- 
ταράττει ΔΘ’ 1τὃ ρυ. χαὶ] τε χαὶ ΒῈΝΜ σπεύδων χαὶ διώχων ἰτᾶπερ. ΝῸΚ 

άσεω 
11 ϑεσφάτων Η 19. ἕνεχεν ΒΕΌ, ἕνεχε Μ προφήτης τ 30 ϑαλάσσης Ε 
πεγνώχεσαν ΕἩΡ (Τιγη.), ἀπεγνώχεισαν ἡ τῆς ἰδίας σωτηρίας ΥΟΚ 

21 εὐχτὸν] ἐχ τῶν ἃ ἀγαθῶν ,, ἀγαϑοῖς ΒΕΔ 22 νομίσαντες ΘῊΡ 

(Τατη.) ἐχϑρῶν αὶ 

10 “μα. ἔχοϊ, ὁοἂρ, 14 
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ΠΕ ΥΙΤᾺ ΜΟΒΙΒ Π1Β, ΤΠ ΠΠῚ 259 

γενέσϑαι ῥίπτειν ἑαυτοὺς εἰς ϑαάλασσαν διενοοῦντο χαΐ τινὰ τῶν βάρος 

ἐχόντων ἐπαχϑισάμενοι παρὰ ταῖς ἠϊόσιν ἐφήδρευον, ἵν᾽. ὁπόταν 

ϑεασωνται τοὺς πολεμίους ἐγγὺς ὄντας, χαϑαλλόμενοι ῥᾷον εἰς βυϑὸν 
δυο» ϑῶ ἀλλὰ ὍΣ [ή δ δ ἡ ἊΝ ΡΝ 4 , -- Βιεδίω ᾿ ΒΞ ΓΛ 

ἐνεχϑῶσιν. ἀλλὰ γὰρ οἵ μὲ ν πρὸς τὸ πύρα τῆς ἀνάγχης διεπτόηντο 950 

ὅ δυσϑανατοῦντες" (3...) ὁ δὲ προφήτης, ὑπ᾽ ἐχπλήξεως δρῶν σεσαγηνευ- 

μένον ὥσπερ βόλον ἰχϑύων τὸ σύμπαν ἔθνος, οὐχέτ᾽ ὧν ἐν ἑαυτῷ 

ϑεοφορεῖται χαὶ ϑεσπίζει τάδε. οτὸ μὲν δέος ἀναγχαῖον, φόβος ἐγγὺς 50] 
Δ ΄ ΄ -» "» ΄᾿ " ΄ " ᾿, ΄ - 

χαὶΐ μέγας ὁ χίνδυνος" ἐξ ἐναντίας ἀχανές ἐστι πέλαγος. ὑπόδρομος εἰς 

χαταφυγὴν οὐδείς, ἀπορία πλοίων, χατόπιν ἔφεδροι φαλαγγες ἐχϑρῶν, 

ι0ὸ αἱ στείχουσιν ἀπνευστὶ διώχουσαι. ποῖ τις τράπηται, ποῖ τις ἐχνεύσῃ; 
- » Ψ - 

πάντα πανταχόϑεν ἐξαπιναίως ἐπέϑετο, τη. θάλαττα, ἀνϑρωποι, στοιχεῖα 

φύσεως. ἀλλὰ ϑαρρεῖτε, μὴ ἀποχάμητε, στῆτε ταῖς διανοίχις μὴ 252 

χραδαινόμενοι, προσδοχᾶτε τὴν ἀήττητον ἐχ ϑεοῦ βοήϑειαν" αὐτεπαγγελτος 

ἤδη παρέσται, μὴ δρωμένη προχγωνιεῖται" πεπείρασῦε αὐτῆς ἤδη 

.-- ω πολλάχις ἀμυνομένης ἀφανῶς. βλέπω μέλλουσαν χονίεσϑαι. βρόχους τοῖς 

αὐχέσι περιβάλληουσαν τῶν ἀντιπάλων: ξἕλχει χατὰ τῆς θαλάττης" 

μολύβδου τρόπον εἰς βυϑὸν χωροῦσιν. ὑμεῖς μὲν ἔτι ζώντων αἰσϑά- 

νεσϑε, τεϑνεώτων δ᾽ ἐγὼ φαντασίαν λαμβάνω τήμερον δὲ χαὶ ὑμεῖς 

Μ. νεχροὺς αὐτοὺς θϑεάσεσϑε.“ [χαὶ ὁ μὲν ταῦτ᾽ ἀπεφϑέγγετο μείζονα ὄντα 288 

20 πάσης ἐλπίδος, οἱ δ᾽ ἐπειρῶντο ἔργοις τῆς περὶ τὸ λόγιον ἀληϑείας. ἀπέ- 

ἱ ῥιπτεῖν ΒΕῊΡ ϑάλατταν 2 ἠόσιν ΕᾺ ὁπότε ἈΘῊ (Τυγη.) 

᾿ ϑεάσαιντο ΑΥ̓ΟΚ (Ὁ) χαϑαλλώμενοι Μ 4. οἱ μὲν ΛΕ: οἶμαι ἐδίετὶ 

ἄπορον ΛΕΘΗΡ: παρὸν σεϊοτεὶ ἐπτόηντο ΑΥΘΚ (ν) ὃ δυσϑανατῶντες 

ὥ 
ΑΘῊΡ ὁρῶν ὑπ᾽ ἐκπλήξεως ἰγταπβρ. Δ (Ὁ) ὁ βόλον Δ, βόλου Υ ἿΌΚ 

οὐκέτι ΑΟῊ ὧν] ὃν ΥΟΚ'! αὐτῶ Κ΄, αὑτῶ ΟΚ Ἶ ββϑμᾳ ΛΕ; χαὶ ΤῊΝ 

σοίογὶ ; ἴοτί, βογὶ θη άπ πῇ χαὶ (γὰρ) φύβος 8. ἐξ ἀντίας Μ ἀχανές} ἐμφανὴς ΔΛ 

πελάγους ἡ ἱππόδρομος ΑΤΡ 8... 9. εἰς τὴν καταφυγὴν ὃ] 33. πλοίων) 

πλείων Οἱ 10 στίχουσιν ΒΕῈΝ διώχουσι Καὶ ΡΥ. ποῖ] πῇ ΚΡ τράποιτο (ἃ 

4}, ποῖ] πῆ ΠΕΜΕΗΡ ἐκνεύση ΒΕΜΟ: ἐχνεύσει ὑοίοτὶ 11 ἐπέϑεντο ΟΝ, 

ἐξέϑετο ι2 ἜΘΡΌΟΣΗ Ὁ, ἀποχάμνετε ἡ () 18 ἀήττητον οἷὴ. ἃ 

τοῦ ϑεοῦ ῈΝ αὐτεπαγγέλτως ΛΑ (ν) 14. παρέσται ΑΠΘΗΡ: πάρεστι 

οοἰοτί προσαγωνιεῖται ἡ (ν) Ροβὶ πεπείρασϑε ἃ, ὃ᾽ Εὶ ιὉ βλέπω 

μέλλ. χον. ΕΟΘΉΡ:; μέλλ. χον. βλέπω ἴγαῦβρ. Α (ν), βλέπω οἴῃ, σοίογὶ μέλλουσα 

ΒΕΜΕ: χονίεσθαι) χονιεῖσθαι ΑΕῊΡ (ν). χινεῖσϑαι 10 περιβάλλουσαν 

ΥἸΑῊ 5: περιβάλλουσα σοἰοτὶ τῶν ἀντιπάλων ΥΟΚΑ ΕΝ: χατὰ τῶν ἀντιπάλων εδἰοτὶ (ν) 

ϑαλάσσης ΑΥ̓ῸΚ Ροσὶ ϑαλάττης τορεὶ. ἀμυνομένης ἀφανῶς (6 ᾿ΐη. 15) ΠΡ 

11 μολύβδου ΒΕ: μολύγδου Μ, μολίβδου ἐοίοτ! (ν) χοροῦσιν ΕΡ 18 ἡμεῖς ἃ 

18 νεχροὺς αὐτοὺς οοα|.: αὐτοὺς νεχροὺς Υὶ ϑεάπνασλε Καὶ ἀπεφϑέγξατο ΒΕῈΝ 

20 δὲ ΥΟΚ 

1τ 
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βαινε γὰρ τὰ χρησϑέντα ϑείαις δυνάμεσι μύϑων ἀπιστότερα" ῥῆξις 

ϑαλάττης, ἀναχώρησις ἑχατέρου τιαήματος, πῆξις τῶν χατὰ τὸ ῥαγὲν 

ἔρος διὰ παντὸς τοῦ βάϑους χυμάτων, ἵν᾿ ἀντὶ τειχῶν ἢ χραται- 

οτάτων, εὐϑυτενὴς ἀνατομὴ τῆς μεγαλουργηθείσης ὁδοῦ, ἢ τῶν χρυ- 
9ῃ4 σταλλωθέντων υεϑόριος ἦν, ὁδοιπορία τοῦ ἔϑνους ἀχινδύνως πεζεύ- 5 

οντος διὰ ϑαλάττης ὡς ἐπὶ ξηρᾶς ἀτραποῦ χαὶ λιϑώδους ἐδάφους 

- ἐχραυρώϑη γὰρ ἢ ψάμμος χαὶ ἢ σπορὰς αὐτῆς οὐσία συμφῦσα 

ἡνώϑη ---, ἐχϑρῶν ἀπνευστὶ διωχόντων ἐφύρμησις σπευδόντων ἐπ᾽ 

οἰχεῖον ὄλεϑρον, νεφέλης ὀπισθοφυλαχούσης ἡνιόχησις, ἐν ἡ ϑεία τις 

ὄψις πυρὸς αὐγὴν ἀπαστράπτουσα ἦν, πελαγῶν ἃ τέως ἀναχοπέντα 10 

διειστήχει παλίρροια, τοῦ διαχηπέντος χαὶ ἀναξηρανθϑέντος μέρους 

95ῆ αἰφνίδιος θαλάττωσις, πολεμίων φϑοραά, οὗς τά τε χρυσταλλωϑέντα τείχη, 

χαὶ ἀνατραπέντα χατεύνασε χαὶ αἱ πλήμμυραι τοῦ πελάγους ὥσπερ εἰς 

φάραγγα τὴν ὁδὸν ἐπενεχϑεῖσαι χατέχλυσαν, ἐπίδειξις τῆς φϑορᾶς διὸ 

τῶν ἐπαναπλευσάντων σωμάτων, ἃ τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ πελάγους χατε- 15 

στύρεσε, χαὶ σφοδρὰ χυμάτωσις, ὑφ᾽ ἧς ἅπαντες οἵ νεχροὶ σωρηδὸν 

ἀπεβράσϑησαν εἰς τοὺς ἀντιπέραν αἰγιαλούς, ἀναγχαία ϑέα γενησόμενοι 

τοῖς διασωϑεῖσιν, οἷς ἐξεγένετο μὴ μόνον τοὺς χινδύνηυς διαφυγεῖν ἀλλὰ 

τι Ἧ 

2 ϑαλάσσης 0, ϑαλάσσης α ὃ βάϑους ἈΕΘῊΡ: βυϑοῦ οοἰογί 4 εὐθυτενοῦ; ἡ 
(εὐϑυτενὴς ν): εὐθϑυτενοῦς ΕΟΗ͂, εὐθυγενοῦς Ρ, αὐϑιγενὴς οθίοεὶ ἡ ἃ 

ἁς ὃ χρυσταλωϑέντων ΥἸΜΑῊΡ ; χρυσταλλωϑέντων {ζχυμάτων) γε] ζυδάτων) οσοηὶ, Μδην. 

ὃ ἣν οἵ. ἃ Ὁ ϑαλάσσης Ρ ὡς οαα, ΒΕῈΜ ἴ ἐχαρώϑη Υ10 

ὁ ψάμμος Ῥ, ἀν ὰς (ἰὼ Καὶ σπορὰς) ἄμιχτος ΕΥ̓ΌΚ, σπορᾶς ὁοδίοτὶ 

συμφῦπα ΠΡ: συμφὺς ὃ᾽ ΒΕΜ, συμφῦσα δ᾽ Ε΄, συμφυεῖστα ΑΥ̓ΟΚ (ν) 8. ἐφύρ- 

μκῆησις ΛΕΘΗΡ: ἐφορμῆσαι σοίθτὶ 9. οἰκείων Καὶ ὀπισϑοφύλακος ΒῊΡ (ν), 

ὀπισϑοφυλάχως ἡ ἡνιογούσης ἡ, ἡνιόχησις ἴῃ ἡνιοχούτης σοττ. Ρ ἐν ἢ 

οἵ. ἃ τις οὐ. ΥΟΚ 10 ἣν οἴη. ἃ τέως] αὐτῶν ΒΕΜΨΌΝ, 

αὐτοῖ; ἡ Ὁ ἀναχοπέντα ΛΕΘΠ: ἀναχοπέντων σοίοτὶ 11 διειστήκει] διά- 
στασις δ ἸἩὉ, διάστασιν Καὶ 12 αἰφνίδιον ΥΚ ϑαλάττωσις: δ᾽ ἐλάττωσις 

ΒΕΜ (ταν νἱ, ὃ᾽ ἀνέλπιστος ΟΚ φϑοραί ἃ (ν) χρυσταλωϑέντα 

ΥΚΝΠΡ 13 μτγι χαὶ ογαβ. Υἅ9 οὗν. ΟΚ χατεύνασε ΤιΓη,: χατένευταν ἡ, 

κατένευσε ΕΠΠΡ, κατέχλυσε οσοἰοτὶ αἱ πλήμμυραι)] ἐπλήμμυρε ΥΟῸΚ 

14 ἐπενεχϑεῖσαι χατέχλυσαν] ἐπενεχϑέντος καὶ καλύψαντος ΥῊΌΚ 1 ἐπαναπλευ- 

σάντων ΕΘΗ͂Ρ: ὑπαναπνευσάντων ΜΙ, ὑπαναπλευσάντων σοίοτὶ (ν) τοῦ) αὐτοῦ Ε 

12. 10 χατεστόρεσαν ἢ 10 χαὶ σφοδρὰ ΛΕΘΗΡ: σφόδρα (οἴη. καὶ) σεοίοτὶ 

κυμάτωσις ΛΌΠΡ:; χυματώσης Ε΄, χυματοῦσαν ΛΚ, χυματουμένης τῆς ϑαλάσσης ΒΕΜ 
π 

πάντες Α΄ (Ὁ) 11 ἀπεβράσϑησαν ΘῊΡ: ἐξεβράσϑησαν Α, ἐβράσϑησαν Ε΄, ἀνε- 

βράσϑησαν ὁρίοτὶ ἀντιπέρας ΕῊΡ, ἀντίπαραν Μ 

13 κατεύνασε: οἷ. ϑορὰ. Αἰΐ. 888. Τγαοῖ. 98. 
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χαὶ ἐπιδεῖν τοὺς ἐχϑροὺς οὐχ ἀνθρωπίναις ἀλλὰ ϑείαις δύναμεσι παντὸς 

λόγου υαεἴζον χολασϑέντας, διόπερ εἰχύτως εὐχαρίστοις ὕμνοις Ὑεραίρει 250 

τὸν εὐεργέτην" εἰς γὰρ δύο χοροὺς διανείμας τὸ ἔϑνης, τὸν μὲν ἀνδρῶν, 

τὸν ὃὲ γυναιχῶν, ἐξάρχει μὲν αὐτὸς τοῖς ἀνδράσιν, ἔξαρχον δὲ χαὶ 

ὁ τῶν γυναιχῶν χαθίστησι τὴν ἀδελφήν, ἵν᾽ ἄδωσιν ὕμνους εἰς τὸν 

πατέρα χαὶ ποιητὴν ἀντιφθόγγοις ἁρμονίαις συνηχοῦντες, διά τε χράσεως 

ἡϑῶν χαὶ μέλους, τῶν μὲν ἐπὶ τὴν αὐτὴν σπευδόντων ἀμοιβήν, τοῦ 

δὲ συνισταμένου χατὰ τὴν βαρύτητος πρὸς ὀξύτητα συμφωνίαν" φϑόγγοι 

Ἰὰρ οἱ μὲν ἀνδρῶν βαρεῖς, ὀξεῖς δ᾽ οἱ γυναιχῶν, ἐξ ὦν, ὅταν ἢ χρᾶσις 

10 γένηται σύμμετρος, ἥδιστον χαὶ παναρμόνιον ἀποτελεῖται μέλης. τὰς δὲ 257 

τοσαύτας μυριάδας ἔπεισεν ὁμογνωμονῆσαι χαὶ τὸν αὐτὸν ὕμνον ἐν 

ταῦτ συνάδειν τὰ τεράστια ἐχεῖνα μεγαλουργήματα, περὶ ὧν 

ὀλίγῳ πρότερον διεξῆλθον" ἐφ᾽ οἷς ὃ προφήτης γεγηϑώς, δρῶν χαὶ 

τὴν τοῦ ἔθνους περιχάρειαν, οὐδ᾽ αὐτὸς ἔτι χωρῶν τὴν ἥδον ἦν, χατῆρχε 

ιὸ τῆς ὠδῆς" οἱ δ᾽ ἀχούοντες εἰς δύο χοροὺς ἁλισθέντες τὰ λεχϑέντα 

συνῇ δον. 

ν.ὄ 11ὃ ΜΝ. (35.) 1 Τοῦτ᾽ ἐστὶ τῆς χατ᾿ ἐνθουσιασμὸν προφητείας Μωυσέως 958 

ἀρχὴ καὶ προοίμιον. ἑξῆς δὲ ϑεσπίζει περὶ τοῦ πρώτου χαὶ ἀναγχαιο- 

τάτου, τροφῆς, ἣν γῇ μὲν οὐχ ἤνεγχε --- χαὶ Ἰὰρ ἣν στεῖρα χαὶ 

30 ἄγονος ---, ὥμβρησε δ᾽ οὐρανὸς οὐχ ἅπαξ ἀλλ᾽ ἐπὶ τεσσαραχονταετίαν 

ἐχάστης ἡμέρας πρὸ τῆς ἕω χαρπὸν αἰθέριον ἐν δρόσῳ χέγχρῳ παρα- 

πλήσιον. ὃν ἰδὼν Μωυσῆς συγχομίζειν χελεύξι χαὶ ἐπιϑειάσας φησί" 259 

»πιστεύειν δεῖ τῷ ϑεῷ πεπειραμένους αὐτοῦ τῶν εὐεργεσιῶν ἐν μείζοσιν 
ΕΩ 

ἐλπίδος πράγμασιν: ἀϑησαύριστα, ἀταμίευτα τὰ τῆς τροφῆς ἔστω" 

2 λόγου] ἔργου Ρ λόγου μείζονα ΒΕΝ, μείζονα λόγου ΝῸΚ εὐχαριστιχοῖς 
σοηϊοῖο 4 ἐξάρχοι Ν ὅ χαὶ δῃί τὴν ἀδελφήν αὐ, ΒΕΝ 

ὃ τὸν ποιητὴν ΗΡ, εἰς τὸν ποιητὴν (ἱ τε ογαβ. Υὅ, οὐ. ΟΚ χράσεως 
ἈΕΘΉΡ: χράσεων (οἴογ] 8 τὴν ὀξύτητα ΥκΚ 9. μὲν] τῶν 

δὲ οἱ ὁπ). ἡ 10 ἀποτελεῖ (ὦ 11 ὁμογνωμονεῖν ΥΚ 
καὶ ΥΟΚ (οοπὶ. Μδηρ.): οἵω. οδίοτγὶ 11. 13 ἐν ταὐτῷ ΑΡΟΗΡ: οὐ. οοίοτὶ 

12. συνάδειν ΑΕΟῸΗΡ:; συνάδειν χαὶ λέγειν οοἰογὶ (ρτοῦ. Μϑῃρ.) ἐκεῖνα Αι: ἐχεῖνα χαὶ 

ἑοίογὶ (ν) μεγαλουργηϑέντα ΑΟΘῊΡ (ν) 19. διῆλθον ΒΕΜΕ 14. προχατῆρχε 
ΝῸΚ 15 εἰς δύο χοροὺς οἴη. ΝῸΚ ἁλισϑέντες} διαιρεϑέντες Α (ν) τὰ λεχ- 

ϑέντα Α: τοῖς λεχϑεῖσι ΥΟΚ, τοὺς λεχϑέντας σοίοτὶ 17 τοῦτ᾽ ἔστι ΒΕΜΩ, τουτέστι 

ΨΥῈΑΕΉΙΡ, τοῦτό ἐστι ΥΞῸΚ μωσέως ΒΕΜ: μωὺϊσέος δοίοτὶ 18 ἀρχὴν 

τοῦ οαῃ. ΥΟΚ 30 ὄμβρησε Ε δὲ ἃ ἀλλὰ ΑΥ̓Κ ἐπὶ οὐχ. ἡ 
τευσαραχονταετίαν) τεσσαράχοντα χρόνους ΗΡ 2 τῷ οἵ, ἡ αὐτῶ Ρ 

34. τὰ οἷο. ΝΟΚ 

18 58ηᾳ. Εχοΐ, 16,4. 564. 
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200 μηδεὶς ἄχρι πρωΐας ὑπολειπέσθω μηδὲν αὐτῆς μέρος. “τοῦτ᾽ ἀχού- 

σαντες ἔνιοι τῶν πρὸς εὐσέβειαν ἀνερματίστων, ὑπολαβόντες ἴσως οὐ 

χρησαοὺς ἀλλὰ παραίνεσιν ἄρχοντος εἶναι τὰ λεγόμενα, λείπουσιν εἰς 

τὴν ὑστεραίαν" τὸ δὲ σηπόμενον τὸν χύχλον τοῦ στρατοπέδου δυσοδμίας 

πληροῖ τὸ πρῶτον, εἶτ᾽ εἰς σχώληχας, ὧν ἢ γένεσις ἐχ φθορᾶς ἔστι, ὃ 

901 μετέβαλεν. ἅπερ ἰδὼν Μωυσῆς εἰχότως ἐπὶ τοῖς ἀπειθϑέσι πιχραίνεται" 

πῶς γὰρ οὐχ ἔμελλεν, εἰ τοσαῦτα χαὶ τηλιχαῦτα ϑεασάμενοι, πρὸς μὲν 

τὰς πιϑανὰς χαὶ εὐλόγους φαντασίας ἀδύνατα πραχϑῆναι, τελειωϑέντα 

ὃξ εὐμαρῶς ἐπιφροσύναις ϑείαις, οὐχ ἐνδοιάζηυσι αὖνον. ἀλλὰ χαὶ ἀπι- 

202 στοῦσιν οἱ δυσμαϑέστατοι πάντων; ἀλλ᾽ ὅ 1: πατὴρ δυσὶν ἐναργεστάταις τὸ 

ἀποδείξεσι τὸ λόγιον τοῦ προφήτου διασυνέστησεν, ὧν τὴν μὲν ἑτέραν 

εὐθὺς ἀπεδείξατο φϑορᾷ τοῦ ὑπολειφθέντος χαὶ δυσωδία χαὶ τῇ πρὸς 

σχώληχας, τὸ φαυλότατον ζῷον, μεταβολῇ, τὴν δ᾽ ἑτέραν ὕστερον" ἀεὶ 

Ἰὰρ τὸ πλεονάζον τοῦ συγχομισϑέντος ὑπὸ τῆς πληθύος ταῖς ἡλιχχαῖς 
203 ἀχτῖσι διελύετο χαὶ τηχύμενον ἐξανηλοῦτο, (30.) δεύτερον οὐχ εἰς 18 

μαχρὰν ἐπιϑειάσας ἀποφϑέγγεται λόγιον τὸ περὶ τῆς ἱερᾶς ἑβδόμης. 

ἔχουσαν γὰρ αὐτὴν ἐν τῇ φύσει προνομίαν, οὐχ ἀφ᾽ οὗ μόνον ἔδη.- 

μιουργήϑη ὁ χύσμος, ἀλλὰ χαὶ πρὸ τῆς οὐρανοῦ χαὶ παντὸς αἰσϑητοῦ 

Ἱενέσεως, ἠγνύησαν ἄνθρωποι, τάχα που διὰ τὰς ἐν ὕδασι χαὶ πυρὶ 

ἀπ ερυδ συνεχεῖς χαὶ ἐπαλλήλους φθορὰς οὐ δυνηθέντων παρὰ τῶν 3, 
“»"» 

ούτερην διχδέξασθαι μνήμην τῶν ἔπειτα τῆς χατὰ τὸν ἐν χρόνοις 

ΤΑΝ ἀχολουδίας χαὶ τάξεως" ὅπερ ἀδηλούμενον ἐπιθϑειάσας ἀνέφηνε 
ῶΦ ᾿ ΄ “ὦ κ᾿ ᾿ . - ". κι - - 
904. λογύυ μαρτυρηϑέντι διὰ σημξίου τινὸς ἐναργοῦς. τὸ ὃὲ σημεῖον τοιοῦτον 

- ᾿ - [ , , 

ἦν" ἐλάττων μὲν ἀπ᾽ ἀέρος ἐγίνετο ἢ φορὰ ταῖς προτέραις ἡμέραις 

1 ἀπολειπέσθω ΝῸΚ τοῦτ᾽ ΛΟΠΡ: ταῦτ᾽ σοϊοτὶ 9. ἀτερματίστων ἡ 
᾿ τ χύχλῳω ΑΥ̓Ὶ τὰ χύχλω ΥΞῸΚ δυτοδμίας ΑἸδ; δυσοσμίας σοϊοτὶ 

ἢ εἶτα ΑΥῸΚ ὃ μετέβαλλεν "αὶ ἅπερ --- ἔμελλεν (1) οἴω. Ε 

μωσῆς " ἀπειϑέσι) ἀληϑέσι ΒΜ ΔΙΝ αἰ νι.) ἴ ἃ δυὶς πρὸς δὐῤά. 

ΒΕΜΥ ΘΚ ὃ δ᾽ Α ἢ, 10 ἀπιστοῦσιν] ἀπειϑοῦσιν ἢ 11 ἐπιδείξεσι ΗΡ, 

ὄψεσι δείξεσι (ἰ διεσυνέστησεν ΠῚΡ 12 εὐϑὺς ΔΛΕΘῸΗΡ: οἷα. ςοίοῦὶ 
ἃ 

ἀπεδείξατο ΕΠΉΡ; ἐπεδείξατο Α, ἐπεδείξατο ὁθιθτγὶ 1 σχώληχα Τῷον 

ἀνηλοῦτο 
ὁχ ζῴων οοτγο δ αἰεὶ Δ; ἐπεὶ σοηϊ. Μδηρ. 15 ἐξημβλοῦτο 

μοβί δεύτερον τἀ, δὲ ΥΟΚ 10 ἀποϑειάσας ΒΕΜΟΠ (ν) φϑέγγεται 

19 ἐν οὐαὶ. ΗὉΡ ὕδατι Η (δοηϊ, ΔΜαπρ.) 20 γινομένας ΥΟΚ φϑορὰς 
ἈΕΘΟΗΡ; φορὰς δοίοτὶ 21 πρότερον ΕΠ]; προτέρων σοίογὶ μνήμην 

ἈΕΘΗΡ: μνήμη ἐοίοτὶ 20 μαρτυρηϑέντας 24 ἐλάττω Εὶ 

ἐγίνετο ΑΥ̓ΟΚ : ἐγένετο οοἰογὶ (Υ) 
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τῆς τροφῆς, τότε δ᾽ αὖ διπλασίων" χαὶ ταῖς μὲν προτέραις; εἴ τι κατε- 

λείφϑη, λειβόμενον ἐτήχετο μέχρι τοῦ παντελῶς εἰς νοτίδα μεταβαλὸν 

ἀναλωϑῆναι, τότε δ᾽ οὐδεμίαν ἐνδεχόμενον τροπὴν ἐν ὁμοίῳ διέμενεν" 

ἐφ᾽ οἷς ἀγγελλομένοις ἅμα χαὶ ὁρωμένοις χαταπλαγεὶς Μωυσῆς οὐχ 

ΡΟ 110 ΝΜ. ἐστοχάσατο μᾶλλον ἢ ϑεοφορηϑεὶς ἐθέσπισε τὴν ἑβδόμην. [ ἐῶ λέγειν, 305 

6 ὅτι χαὶ αἱ τοιαῦται εἰχασίαι συγγενεῖς προφητείας εἰσίν. ὁ γὰρ νοῦς 

οὐχ ἄν οὕτως εὐσκόπως εὐθυβόλησεν, εἰ μὴ χαὶ ϑεῖον ἣν πνεῦμα τὸ 
ποδηγετοῦν πρὸς αὐτὴν τὴν ἀλήϑειαν. τὸ δὲ τεράστιον οὐ μόνον ἐχ 900 

τοῦ διπλασιασϑῆναι τὴν τροφὴν ἐδηλοῦτο οὐδ᾽ ἐχ τοῦ διαμεῖναι σιῇον 

ι0ὺ παρὰ τὸ χαϑεστὼς ἔϑος, ἀλλὰ χὰχ τοῦ ἀμφότερα ταῦτα συμβῆναι χατὰ 

τὴν ἔχτην ἡμέραν, ἀφ᾽ ἧς ἤρξατο ἀπ᾿ ἀέρος ἢ τροφὴ χορηγεῖσθαι, 

μεῦ᾿ ἣν ὃ ἱερώτατος τῆς ἑβδόμης ἀριϑμὸς ἔμελλεν ἀνατέλλειν, ὥστε 

λογιζόμενος ἂν τις εὔροι χατὰ τὴν ἀχολουϑθϑίαν τῆς τοῦ χύσμου 1ενέσεως 

τὴν οὐράνιον δοϑεῖσαν τροφήν" ἤρξατο γὰρ χαὶ τὸν χύσμον ἑξάδος τῇ 

ι πρώτῃ δημιουργεῖν χαὶ τὴν λεχϑεῖσαν ὕειν τροφήν. ἢ δ᾽ εἰχὼν ὅμοιο- 301 

τάτη" χαϑάπερ γὰρ ἐχ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι τὸ τελειότατον ἔργον, 

τὸν χόσμον, ἀνέφηνε, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ εὐθηνίαν ἐν ἐρήμῳ μετα- 

βαλὼν τὰ στοιχεῖα πρὸς τὸ χατεπεῖγον τῆς χρείας, ἵν᾽ ἀντὶ γῆς ὃ ἀὴρ 

σιτία τροφὴν ἄπονον φέρῃ καὶ ἀταλαίπωρον οἷς ἀναχώρησις οὐχ ἣν 

30 εὐτρεπίζεσθαι χατὰ σχολὴν τἀπιτήδεια. μετὰ ταῦτα τρίτον ἀναφϑέγγεται 205 

᾿ 

χρησμὸν τερατωδέστατον, δηλῶν ὅτι τῇ ἐβδόμῃ τὴν εἰωϑυῖαν ὁ ἀὴρ οὐ 

παρέξει τροφὴν χαὶ οὐδὲν ἐπὶ γῆν ἀλλ᾽ οὐδὲ τὸ βραχύτατον ὡς ἔϑος 

ἐνεχϑήσεται. τοῦτ᾽ ἀπέβαινεν ἔργοις" τῇ μὲν γὰρ προτεραία ταῦτα 269 

Ι δ᾽ αὖ ΛΟῊΠΡ: δὲ οοίονί διπλασία 2 μεταβάλλον ὃ. τότε] 

τοῦτο ἡ δὲ α οὐδὲ μίαν Κὶ ἐνδεχόμενον βογίρδὶ: ἐχδεχόμενον 

ΥΟΚ, δεχόμενον σοἰοτὶ (Υ) (εἴ. 200,15) 4. ἀγγελλομένοις ἈΕΝ : ἀγαλλομένοις ΥΠΗΡ, 

ἀγαλλόμενος σοΙοΤΙ χαὶ ἅμα ἰγδη8}. (ὁ (Υ), ἄμα οἴῃ. ὃ αἱ τοιαῦται] αἱ αὖται Κ!, 

ειὰ 
αὗται αἱ ΥΞῸΚ ἱχεσίαι ἡ (ἱχεσίαι Ταγη.) τ εὐτχόπως] εὐστόχως Ὁ 

τὸ οὐ, Ρ ὃ αὐτὴν οα, ΑΥΘΚ (Ττη.) τεράστειον "αὶ 9. διπλα- 
σϑῆναι Εὶ 10. συμβαίνειν ΥῸΚ 11 ἀπὸ ΑἸ ἡ τροφὴ ΕΘΗΡ; ἡ 

οἵη, σοίεγὶ Ὁ 12) ἣν ΔΕΌΠΡ: ὃ ΒΕΜ, ὧν ΧΝῸΚ ἀριϑμὸς τῆς ἐβδύμης 
{γᾶπβρ. ἃ (Ὁ) 14. ἑξαῦδι Ε, ἕως ἀπίς ἐξάδος δά. ΥῸΚ 10 ἔργων ΟΡ 

11 εὐθηνίαν) εὐθυμίαν Κα (ὁογτγ, τ. τθὺ.) 18 τὸ οἵη. Τυγη. ἵνα Αὐ 

19 ἀναχώρησιν Καὶ, ἀναχωροῦσιν Α (ΤῸτη.) 20 τὰ ἐπιτήδεια ΥὉΚ 21 δηλῶν 

ὅτι βογίρβὶ: δηλοῦντα ὅτι Α (οοπὶ. Μαηρ.), δηλον ὅτι Ε, δηλονότι σοίογὶ (ν) 

9 τοῦτ᾽ ταῦτ᾽ Ν, τοῦτο δὲ Α (ν) 

4 ---ϑδ Ν [ο], 1587; ἐφ᾽ οἷς --- τὴν ἀλήϑειαν. 
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ν» ϑεσπίζει, τινὲς δὲ τῶν ἀβεβαίων τὸ ἦϑος ὥρμησαν ἐπὶ τὴν συγχο- 

μιδὴν χαὶ σφαλέντες τῆς ἐλπίδος ἐπανήεσαν ἄπραχτοι, χαχίζηντες μὲν 

ἑαυτοὺς τῆς ἀπιστίας, ἀληϑόμαντιν δὲ χαὶ ϑεοφράδμονα χαὶ «όνον 

προορατιχὸν τῶν ἀδήλων ἀναχαλοῦντες τὸν προφήτην. 

τὸ (31.) Τοιαῦτα μέν ἐστιν, ἃ περὶ τῆς οὐρανίου τροφῆς χατεχύμενος ὃ 

ἐθέσπισεν. ἕτερα δ᾽ ἑξῆς ἀναγχαῖα, χαίτοι δόξαντα ἄν παραινέσεσιν 

ἐοιχέναι μᾶλλον ἢ χρησμοῖς, ὧν ἐστι καὶ τὸ χρησϑὲν χατὰ τὴν 

μεγίστην τῶν πατρίων ἐχδιαίτησιν, περὶ ἧς χαὶ πρόσϑεν εἶπον, ἡνίχα 

τεχτηνάμενοι ταῦρον χρυσοῦν, Αἰγυπτιαχοῦ μίμημα τύφου, χοροὺς 

ἴστασαν χαὶ βωμοὺς χατεσχεύαζον χαὶ ϑυσίας ἀνῆγον ἐχλαϑόμενοι τοῦ 

πρὸς ἀλήϑειαν ϑεοῦ χαὶ τὴν προγονιχὴν εὐγένειαν, ἣ δι᾿ εὐσεβείας χαὶ 

Π 

211 ὁσιότητος ηὐξήθη, χαϑαιροῦντες. ἐφ᾽ οἷς Μωυσῆς περιπαϑήσας, εἰ 

πρῶτον μὲν ὁ λαὸς πᾶς ἐξαίφνης γεγένηται τυφλὸς ὁ ἄχρι πρὸ μιχροῦ 

πάντων ἐθνῶν ὀξυωπέστατος, ἔπειτα δὲ εἰ πλάσμα [ αὖϑου χατεψευσ- ν- 11Ὶ Ν 
μένον ἴσχυσε τοσαύτην αὐγὴν σβέσαι τῆς ἀληϑείας, ἣν οὐδ᾽ ἥλιος 15 

ἐχλιπὼν οὐδ᾽ ὁ σύμπας χορὸς τῶν ἀστέρων ἐπισχιάσει ---- περιλάμπεται 

Ἰὰρ ἰδίῳ φέγγει νοητῷ χαὶ ἀσωμάτῳ, πρὸς ὃ παραβαλλόμενον τὸ 

“τὼ αἰσϑητὸν νὺξ ἄν πρὸς ἡμέραν εἶναι νομισϑείη ---, δι’ ἣν αἰτίαν οὐχέτι 

μένων ὁ αὐτὸς ἐξαλλάττεται τό τε εἶδης χαὶ τὴν διάνοιαν χαὶ ἐπιϑειάσας 

φησί" οτίς ἐστιν ὃ μὴ τῷ πλάνῳ συνενεχϑεὶς μηδὲ τὸ χῦρος ἐπιφημίσας 39 

τῷ τοῖς ἀχύροις; πᾶς ὃ τοιοῦτος ἐμοὶ προσίτω“. μιᾶς δὲ φυλῆς προσελ- 

ϑούσης οὐχ ἧττον ταῖς διανοίαις ἢ τοῖς σώμασιν, οἱ πάλαι μὲν ἐφόνων 

χατὰ τῶν ἀϑέων χαὶ ἀνοσιουργῶν, ἡγεμόνα δ᾽ ἐζήτουν χαὶ στρατάρχην 

1 ὥρμητο Κα (ὁοττ, τη. τθο.) 2 τῆς ἐλπίδος] τῆς οἴη. Ἐς τῶν ἐλπίδων ἡ (ν) 
8 ἑαυτοὺς Αἱ αὐτοὺς ΜΕΘΗ!, αὑτοὺς οοἰοτὶ ϑεοφράσμονα ἡ 4 ἀδήλων] 

ἀδελφῶν Καὶ θ ἐϑέσπιζεν ΑΥῸΚ δὲ ΝΟῸΚ δόξαντ᾽ ἡ 
παραίνεσιν 8 χαὶ πρόσϑεν] ἔμπροσθεν Α (Ὁ) 12 μωυσῆς ΑΥ̓ΟΚ: 

μωσῆς σοίοτὶ Ροβὲ περιπαϑήσας δ. ἦν Α (ν) [8 πρῶτον] πρότερον ΒΕΝ 
πᾶς ὁ λαὸς ἰγᾶη8ρ. Δ (ν) 14. ὀξυωπέστατος ΑΓΠἸῊΡ ; ὀξυωπέστερος οσοἰοτὶ 

[6 ἐκλιπὼν ΛΕΘΗΡ; ἐχλείπων ἑοίοτὶ; ἐχλάμπων τη810 σομΐ. λίδηρ. περιλάμπεται 

ΒΕΜΨΟΚ : περιλαμβάνεται ΛΕΟΤΡ 11 νοητῶν καὶ ἀσωμάτων Καὶ παρα- 

βαλλόμενον] παραλαμβανόμενον ΕΝΥ! 18 ἂν ΑΕΘΗΡ: οἵα. εοίοτὶ 

πρὸς 
οὐ Α 19 ἐξαλλάττεται Ε' (σουΐ. Μίδπρ,): ἐξάλλεται σρίοτγὶ (Υ) 20 φησίν 

νῸΚ συνεχϑεὶς Ε μηδὲ ἈΒΘῊΡ: μήτε ΒΕΜ, μὴ ΥῸΚ 22 οἵ 
ἈΕΘῸΗΡ: οὐ. οθίθεὶ ἐφόνων ἈΕΘΗΡ: ἐφρόνουν οοίοτὶ 28 ἀϑέων ἈΕΟῸΗΡ; 

ἀϑέσμων σείοτὶ στρατιάρχην Εὶ 

9. ἀληϑόμαντιν ὁχ. Αρ56}. Αράιῃ, 1240, 1 5η4ᾳ. ἔχοά. οᾶρ. 92 8 γ΄. 50}. 
ξ 1607 864. 
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ἀνευρεῖν, ὃς ἐνδίχως ὑφηγήσεται χαιρὴὸν χαὶ τρόπον τῆς ἀμύνης, --- 

οὃς ὀργῶντας εὑρὼν χαὶ γέμοντας εὐτολυίας χαὶ παραστήματος, ἔτι 

μᾶλλον ἢ πρότερον ϑεοφορηϑείς, οξίφος ἕχαστος ὑμῶν ἀναλαβὼν“ 

φησίν οἀττέτω διὰ παντὸς τοῦ στρατοπέδου χαὶ χτεινέτω μὴ υαὖνον ἀλλο- 

5 τρίους ἀλλὰ χαὶ φίλων χαὶ συγγενῶν τοὺς οἰχειοτάτους ἐπιστροφάδην, 

εὐαγέστατον χρίνων τὸ ἔργον ὑπὲρ ἀληϑείας χαὶ ϑεοῦ τιμῆς, ὧν ὑπερ- 

αὐτοβοεὶ 314 μ4) μαχεῖν χαὶ προαγωνίζεσθϑαι χουφότατος πόνος.“ οἱ ὃ 

τρισχιλίους χτείναντες τοὺς ἀρχηγέτας μάλιστα τῆς ἀσεβείας γενομένους 

οὐχ ἀπελογήσαντο μόνον περὶ τοῦ μὴ συνεφάψασθαι τοῦ τολυήματης, 

ιὸ ἀλλὰ χαὶ ἐν ἀριστέων τοῖς γενναιοτάτοις ἐνεγράφησαν χαὶ γέρως ἠξιώϑησαν 

οἰχειοτάτου ταῖς πράξεσιν, ἱερωσύνης" ἔδει γὰρ θεραπευτὰς ὁσιότητος 

Ἱενέσϑαι τοὺς ὑπὲρ αὐτῆς ἀνδραγαθισαμένηους χαὶ προπολεμήσαντας. 

(38.) "ἔχω ὃδέ τι μηνῦσαι σημειωδέστερον λόγιον, περὶ οὗ χαὶ 2τῦ 

πάλαι διεξῆλθον, ὅτε τὰ τῆς ἀρχιερωσύνης ἐπήειν τοῦ προφήτου, ὅπερ 

15 αὐτὸς πάλιν χατασχεϑεὶς ἀνεφϑέγξατο, τελειωϑὲν οὐ μαχροῖς χρόνοις 

ὕστερον, ἀλλ᾽ εὐϑὺς ὅτ᾽ ἐχρησμῳδεῖτηο. τῶν περὶ τὸν νεὼν λειτουργῶν 310 

δύο τάξεις εἰσίν, ἢ μὲν χρείσσων ἱερέων, ἢ δ᾽ ἐλάττων νεωχήρων" 

ἦσαν δὲ χατ᾽ ἐχεῖνον τὸν χρόνον τρεῖς μὲν ἱερεῖς, νεωχόρων δὲ πολλαὶ 

χιλιάδες, οὗτοι φυσηϑέντες ἐπὶ τῇ τοῦ οἰχείου πλήθους περιγυσία τῆς 211 

20 τῶν ἱερέων χατεφρόνουν ὀλιγόνητος χαὶ δύο ἐν ταὐτῷ παρανομήματα 

συνύφαινον, ὧν τὸ μὲν ἦν χαϑαίρεσις τῶν ὑπερεχόντων, τὸ δ᾽ αὔξησις 

τῶν ἐλαττόνων, οἷα ἡγεμόσιν ὑπηχόων ἐπιτιθεμένων ἐπὶ συγχύσει τοῦ 

χρατίστου χαὶ δημωφελεστάτηυ, τῆς τάξεως. εἶτ᾽ ἐπισυνιστάμενοι χαὶ 318 

1 καιρὸν ΛΕΘῸΠΗΡ: οἵ. οοἰοτὶ τὸν τρόπον ΒΕΝΟΚ, τὸν τρόμον (516) 
2 ὀργοῦντας ΝΜ εὑρὼν Ατ οἵ. οοίοτὶ Ὁ ἡμῶν Ρ λαβὼν ΒΕΜΕ 
ὅ. 4. φησὶν ἀναλαβὼν ἔγτδπβρ. Α (Ὁ) 4 ἀττέτω Ε: ἀγέτω ΒΕΜΟΘΉΡ, ἀγαγέτω ΥΟΚ, 

ἐφορμάτω τε Α (ν) διὰ) δὴ ΗἸΡ μὴ] οὐ ἃ ὃ ϑεοῦ τιμῆς ΑΥΟΚ: 

τιμῆς ϑεοῦ οοἰοτὶ ὧν ΑΡΟΗΡ: ὁπ. οοἰοτὶ ἴ αὐτοβοεὶ] αὐτομήλως ἡ 

9. Ῥοβὲ συνεφάψασθαι τοροῖ. μόνον Εὶ 10 ἐν ἀριστέων ΕΓ ; ἐναργεστέρως σοίθγ 

τοῖς --- γέρως οἴη. ΘΚ (βυρρ!. τς. Καὶ αἰ. τορ.) γεναιοτάτοις ΝΜ 

ἐνεγράφησαν Ε: ἀπεγράφησαν (ἀπ- οὐτῖ, ὁχ ἐν.) ἡ, ἀνεγράφησαν οοίοτὶ (ν) 

ἠξιώϑην Καὶ (εογγ. τθ. τὸ) 11 οἰχειοτάτης Ὁ 11. 12 ὁσιότητος γε- 
νέσϑαι ν : ὁσιότητος γεγενῆσθαι Δ, γενέσθαι ὁσιότητος σοίοτί 12 τοὺς] τῆς ΗῚΡ 

ἀνδραγαϑησαμένους ΥΑΡῸΗ 14. μοκὲ ὅτε αὐ, χαὶ Α (Ὁ) ἱερωσύνης Ν 

ὅπερ ΛΕΘῊΗΡ: ὅ, τὶ σεἰοτὶ 15 τὸ τελειωϑὲν Δ50 10 ὅτε ΑΛῸΚ 
λειτουργῶν 5ετίρβὶ : λειτουργιῶν ἐοαά, 11 πρείττων (ἱ 20 ὀλιγότητα Καὶ 

τῷ αὐτῶ α 21 αι. τὸ] τῶν Εὶ δὲ ΚΟΚ 22 τῶν οἵ, ἃ 

92, 28 τοῦ χρατίστου καὶ δημωφελεστάτου τῆς τάξεως Α τῆς τοῦ χρ. χαὶ δημ, τάξεως 

σοίοτὶ 28 εἶτα ΑΥ̓ΟΚ συνιστάμενοι ἃ (ν) 

14 ν, βιιρ. ὃ 174. 17, 195η4ᾳ. Νυ, οδρ. [6 
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αϑροιζόμενοι χατεβύων τοῦ προφήτου, ὡς δι᾿ οἰχειότητα τῷ τε ἀδελφῷ 
ὶ ὡμ “- ᾿-ἷ- “- ΜΝ ἕ ᾿ φ ΄ ᾿ " ! , 3 - καὶ τοῖς [ ἀδελφιδηῖς χαρισαμένου τὴν ἱερωσύνην χαὶ ἐπιψευσαμένου τὰ ρμ. 118 Ν. 

περὶ τὴν αἵρεσιν αὐτῶν, ὡς ἐπιφροσύνη, ϑείχ, χαθϑάπερ διεξήειμεν, μὴ 

219 γενόμενα. ἐφ᾽ οἷς ἀνιαϑεὶς χαὶ περιαλγήσας, χαίτοι πραότατος ὧν χαὶ 

ἡμερώτατος, οὕτως πρὸς διχαίαν ὀργὴν ὑπὸ μισοπονήρου πάθους ἦχη- ὃ 

νήϑη, ὡς ἱχετεῦσαι τὸν ϑεὸν ἀποστραφῆναι τὴν ϑυσίαν αὐτῶν, οὐχ 

ἐπειδήπερ ἔμελλεν ὁ διχαιότατος χριτὴς ἱερουργίας ἀσεβῶν παραδέχεσθαι, 
“} ὦ ὔ δ΄ Σὰ, - Πρ οωὡὦ ᾽ ν ἃ δι ως ἡ χα, ὄν» ἀλλ ὅτι καὶ ἢ φυχὴ τοῦ ϑεοφιλοῦς τὸ χατ᾽ αὐτὴν μέρος οὐχ ὑπο- 

σιωπᾷ, σπεύδουσα ἡ εὐοδεῖν ἀνοσίους. ἀλλ᾽ ἀεὶ τῆς προθέσεως ὅια- 

280 μαρτάνειν. ἔτι δὲ ζέων χαὶ πεπυρωμένος ὑπὸ τῆς νομίμηυ δια- 10 

Ἱαναχτήσεως ἐνθουσιὰ μεταβαλὼν εἰς προφήτην χαὶ ϑεσπίζει ταῦε" 

»χαλεπὸν ἀπιστία πρᾶγμα τοῖς ἀπίστοις μόνοις" τούτους οὐ λόγος ἀλλ 

ἔργα παιδεύει" παϑόντες εἴσονται τὸ ἐμὸν ἀψευδές, ἐπεὶ υαϑόντες οὐχ 

281] ἔγνωσαν. ἐπιχριϑήσεται δὲ τοῦτο τῇ τοῦ βίου τελευτῇ" εἰ μὲν 

Ἰὰρ ϑάνατον ἐνδέξονται τὸν χατὰ φύσιν, πέπλασμαι τὰ λόγια, ΄ εἰ δὲ 15 

χαινόν τινα χαὶ παρηλλαγμένον, τὸ φιλάληϑές μοι μαρτυρηϑήσεται. 

χάσματα Ἰῆς δρῶ διηνοιγμένης ἐπὶ μήχιστον εὐρυνόμενα, πολυανϑρώπους 

ἀπολλυμένας συγγενείας, αὐτάνδρους ὑποσυρομένας χαὶ χαταπινομένας 

282 οἰχίας, ζῶντας ἀνθρώπους εἰς ἀδου χατερχομένους.“ ἐπεὶ δ᾽ ἡσύχασε, 
ῥήγνυται μὲν ἢ γῇ σεισμῷ τιναχϑεῖσας ῥήγνυται δὲ χαϑ᾽ ὃ μάλιστα Ὁ 

ἀέρος αἱ σχηναὶ τῶν ἀσεβῶν ἦσαν, ὡς ὑπενεχϑείσας αἀϑρύας 

1 συναϑοοιζόμενοι ΒΕΜΙΕ ὃν ΘῊΡ: οι. οδίοτὶ οἰχειότατα Δ, οἰχεῖο- 
τάτοις ΥΟΚ 2 ἀδελφοῖς ΕΑ χαρισαμένω ΚΌ, γαρισάμενον ἡ 

τὴν ἱερωσύνην χαὶ ἐπιψευσαμένου ΑΠΟΠΠΡ: ὁπ}, σοίθτὶ 9. οὐχ δίο ὡς «οὐδ. ΥῈῸΚ 
διεξήειμεν ἈΕΘΉΠΡ: ἐξήειμεν σοίοτί μὴ ΑΘΠῊΡ: οἷ. σοίοτὶ ὃ οὕτως ΔΙ: 
οὕτω δοίοτί 8 χατὰ ταύτην ΥὉΚ 9. αἰεὶ ΔΑ 11 ἐνεϑουσία ΥῸΚ 
χαὶ ροβὶ ἐνθουσιᾷ ἰγᾶῦβρ, Δ (Ὁ) 12 ἀπιστία] ἀποστασία ΒΕ (Μδηρ,) Ῥοβὶ 

πρᾶγμα ἰπἰογρυῦρ, ΕΝ (δι ρ.) τοῖς ἀπίστοις μόνοις" τούτους ΑΥ̓ΟΚ: τοῖς 

ἀπίστοις" μόνους τούτους ἘΘῊΗ͂Ι», τοὺς ἀπίστους τούτους ΒῈΜ (δαημ.) 12. 12 οὐ λόγος 

ἀλλ᾽ (ἀλλὰ Α)Ἱ ἔργα] οὐ μόνον λόγοι ἀλλ᾽ ἔργα ΒΕΜ; οὐ λόγος ἀλλὰ καὶ ἔργα ΤιΠη.» 

οὐ μόνον λόγοι ἀλλὰ χαὶ ἔργα Μίδηγ. 12. παιδεύει παϑόντας ΒΕΜΕ παιδεύσει 

ὁοηΐ. δίδησ. μαϑόντες Μ (οοαϊ. δΙΔημ.): μανθάνοντες σοίοτὶ 11 δὲ οω. 

ΒᾺΝ 15. ϑάνατον ἐνδέξονται τὸν χατὰ φύσιν ΕΝ Κα; ϑάνατον ἐχδέξονται τ. χ. 

φι ΝΌΚῚ, δέξονται τ΄ χ. φ. θάνατον ΛΟΗΠ’ (ν) πέπλασμαι ΔΕΘΟΗΡ; πεπλασμένα 

ὑδίογὶ τὰ οὐ, Ὑ", «(α, Υ 10 παρηλασμένον "αὶ ΠΡΌ 

μαρτυρήσεται ΠΣ 11 διηνοιγμένα Α, διηγνυμένης (510) Εὶ ἐπιμήχιστον Ρ 

Ι8 ἀπολλυμένους ΒΑ (Ταγη.) συγχαταπινομένας Α (ν) 10 ζώντων ΥῸΚ 

ἀνθρώπους οτῃ. ΥΟΚ κατερχομένας ΕΝῸΚ (---οὺς σοττ, Καὶ τη. ΤῸ.) 

δὲ ΥΟΚ 20. 21 μέρος μάλιστα ἰγάηδρ. Α (Υ) 21 ἐπενεχϑείσας ΒΕΝ(Υ! 

αὐ νἱά.), κατενςγϑείσας ΥῸΚ ἀϑρόως ΘῊΡ 
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ἐπιχρυφϑῆναι" τὰ γὰρ διαστάντα μέρη παλιν συνῆλθε, τῆς χρείας ἀπο- 

τελεσϑείσης. ἧς ξἕνεχα διεζεύχϑη. ωιχρὸν δ᾽ ὕστερον τοὺς τῆς στάσεως 353 

ἡγεμόνας πεντήχοντα πρὸς τοῖς διαχοσίγις ἄνῶρας χεραυνοὶ χατασχήψαντες 

αἰφνίδιον ἀθρόους ἐξανάλωσαν μηδὲν μέρος ὑπολειπόμενοι τῶν δαματοη 

ὃ ταφῆς ἐπιμοιράσεται. τὸ ὃὲ τῶν τιμωριῶν ἐπάλληλον χαὶ τὸ ξχατέρας 254 ω: 

μέγεϑος διάσημον χαὶ περιβόητον ἀπέφηνε τὴν εὐσέβειαν τοῦ προφήτου 

χρησαμένου ϑεῷ μάρτυρι τῆς περὶ τοὺς χρησμοὺς ἀληϑείας, ἄξιον 38 

δὲ χἀχεῖνο μὴ παριδεῖν, ὅτι τὰς χατὰ τῶν ἀσεβῶν χολάσεις διεχληρώσαντο 

Ἰῆ καὶ οὐρανός, αἱ τοῦ παντὸς ἀρχαί" τὴν τὰ μοχϑηρίαν ἐρρίζωσαν 

1ὸ μὲν ἐπὶ γῆς, ἐξέτειναν δ᾽ εἰς αἰϑέρα, τοσοῦτον ὕψος, αὐτὴν διάραντες. 

ὅϑεν χαὶ τῶν στοιχείων ἑχάτερον ἐχορήγησε τὰς τιμωρίας, ἢ μὲν ἵν᾽ 280 

ὑποσύρῃ χαὶ χαταπίῃ τοὺς τότε 3αρύνοντας αὐτὴν ῥαγεῖσα χαὶ ὅια- 
΄ 

στᾶσα, ὦ ἢ ἵνα χαταφλέξῃ χαὶ διαφϑεί ὃς πολλοῦ φοράν, χαι- φλέξῃ χαὶ διαφϑείρῃ πυρὸς πολλοῦ φοράν, χαὶ 

νότατον ὑβτόν, ὀμβρήσας. τὸ ὃὲ τέλος χαὶ τοῖς χαταποϑεῖσι χαὶ τοῖς 251 
“, 

ν. 119 ΜΝ. ὑπὸ τῶν χεραυνῶν | διεφϑαρμένοις ταὐτὸν ἀπέβαινεν: οὐδέτεροι γὰρ 

ιὸ ἐφάνησαν, οἱ μὲν ἐπιχρυφϑέντες γῇ τῇ τοῦ χάσματος συνόδῳ πρὸς 

τὸ ἰσόπεδον ἐνωϑείσῃν οἱ δ᾽ ὅλοι δι᾽ ὅλων ἀναλωθϑέντες ὑπὸ τοῦ 

χεραυνίου πυρός. 

(39.) Χρόνοις δ᾽ ὕστερον, ἐπειδὴ τὴν ἐνθένδε ἀποιχίαν ἔμελλεν 258 
"Ὁ εἰς οὐρανὸν στέλλεσθαι χαὶ τὸν ϑνητὸν ἀπολιπὼν βίον ἀπαϑανατίζεσθαι 

ὑεταχληϑεὶς ὑπὸ τοῦ πατρύς, ὃς αὐτὸν δυχῶα ὄντα, σῶμα χαὶ ψυχήν, 

εἰς μονάδος ἀνεστοιχείου φύσιν ὅλον δι᾿ ὅλων μεϑαρμοζόμενος εἰς 

γηῦν ἡλιοειδέστατηον, τότε δὴ χατασχεϑεὶς οὐχέτι συλλήβδην ἀϑρόῳ 

παντὶ τῷ ξῦνει ϑεσπίζειν ἔοιχεν ἀλλὰ χαὶ χατὰ μέρος ἔχάστῃ φυλῇ τὰ 

1 ἐπιχρυβῆναι συνῆλθον ἢ 2. εἵνεχα ΥῸΚ δὲ ΝῸΚ 
τοὺς) ὡς ΒΕΜΟ αἱ νἱὰ) 4 αἰφνίδιοι Εὶ ἐξανάλωσαν οοὐά : ἐξηνάλωσαν 

Μίδμρ. μηδὲ ἕν ἡ ὑπολιπόμενηει ΒΈΜΕ, ἐπιλειπόμενοι ΔῸ 
ὃ ἐπιμοιράσηται Π, ἐπιμοιρήσεται ΑΥ ὯΚ ὃ, ὃ ἐχατέρου μεγέϑους ΝῸΚ 

1 τοῦ χρησμοῦ ἡ 8 δὲ] δὴ ἃ διεκλήρωταν Δ 9. γῆ καὶ οὐρανός 

οι. ἡ τοῦ ὁ). ἡ τὰ ἀνέτειναν σοηΐ. λίαῃσ, δὲ ΝΟῸΚ 

αἰϑέρα ΛΕΘῸΠΡ: ἀέρα ἐοίοτὶ ἄραντες 11 ἵνα ΑΥ̓ΟΚ 132 βαρύ- 
ναντὰας ἡ 1 δὲ νΟΚ φορὰ ΥΟΚ, φϑορὰν ΝΡ 12. διαφϑαρ- 

μένοις " οὐδ᾽ ἕτεροι Κὶ 10 τῇ τῇ ΡΥΞῸΚ τῇ Ροϑί γῇ ὁγαβ. 2, 
οὐ. ΟΚΕΡ συνόδῳ ο, ΥΟΚΕ 1τ ἐνωϑέντες Υ} υὧἱ νὶά., ἐνωθέντος 

ΔΈΥΞΟΚ δὲ ΝΟΚ 18 χεραυνείου Εὶ 90 ἀϑανατίξεσθαι ΑΥΟΚ 

21 ὃς) ὡς Α 2} ἀνεστοιγειοῦτο Α (ν) 9 χατασταϑεὶς; ὡς 
“ ἀπέ συλλήβδην αὐ. ἢ 24 χαὶ οἵη, (1 ([οτἱ. τϑοιο) 

28 5η4ᾳ, ουΐοτ. σρ. 532 
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μέλλοντα γενέσϑαι καὶ αὖϑις ἀποβησόμενα" ὧν τὰ μὲν ἤδη συμβέβηχε, 
τὰ δὲ προσδοχᾶται, διότι πίστις τῶν μελλόντων ἢ τῶν προγεγονότων 

289 τελείωσις. ἥρμοττε γὰρ διαφέροντας χαὶ ταῖς σποραῖς, χαὶ μάλιστα ἐν 

τοῖς μητρῴοις γένεσι, χαὶ βουλευμάτων πολυτρόποις ἰδέαις χαὶ τῶν περὶ 

τὸν βίον ἐπιτηδευμάτων ἀμυϑήτοις διαφοραῖς ὥσπερ τινὰ χλήρου δια- ὃ 

290 νομὴν λογίων χαὶ χρησμῶν ἁρμόζουσαν εὑρέσϑαι. ϑαυμάσια μὲν οὖν 

ταῦτα: ϑαυμασιώτατον δὲ χαὶ τὸ τέλος τῶν ἱερῶν γραμμάτων, ὃ 

291 χαϑάπερ ἐν τῷ ζῴῳ χεφαλὴ τῆς ὅλης νομοθεσίας ἐστίν. ἤδη 1τὰρ 

ἀναλαμβανόμενος χαὶ ἐπ᾽ αὐτῆς βαλβῖδος ἑστώς, ἵνα τὸν εἰς οὐρανὸν 
δρόμον διιπτάμενηος εὐθύνῃ, χαταπνευσϑεὶς χαὶ ἐπιϑειάσας ζῶν ἔτι τὰ τὸ 

ὡς ἐπὶ θανόντι ἑαυτῷ προφητεύει δεξιῶς, ὡς ἐτελεύτησε μήπω τελευ- 

τήσας, ὡς ἐτάφη μηδενὸς παρόντος, δηλονότι γερσὶν οὐ ϑνηταῖς ἀλλ᾽ 

ἀϑανάτοις δυνάμεσιν, ὡς οὐδ᾽ ἐν τάφῳ τῶν προπατόρων ἐχηδεύϑη 
τυχὼν ἐξαιρέτου μνήματος, ὃ μηδεὶς εἶδεν ἀνθρώπων, ὡς σύμπαν τὸ 

ἔϑνος αὐτὸν ὅλον αὖἦνα δαχρυρροοῦν ἐπένθησεν ἴδιον χαὶ χοινὸν πένϑος 1Ὁ 

ἐπιδειξάμενον ἕνεχα τῆς ἀλέχτου χαὶ πρὸς ἕνα ἕχαστον χαὶ πρὸς ἅπαντας 

299 εὐνοίας χαὶ χηδεμονίας. τοιοῦτος μὲν ὃ βίος, τοιαύτη δὲ χαὶ ἢ τελευτὴ 

τοῦ βασιλέως χαὶ νομοϑέτου χαὶ ἀρχιερέως χαὶ προφήτου Μωυσέως διὰ 

τῶν ἱερῶν Ἰραμμάτων μνημονεύεται. 

1 γενέσϑαι χαὶ ΑἸ: χαὶ γενεαῖς ἑοἰοτγὶ (Υ) 2 προσεδοχᾶτο ΥῸΚ ὦ διαφέ- 

ροντας ΑἸ; διαφέροντα ςοίοτὶ ἐν ογάβ. Ὑ5, ον. ΟΚ 4 ταῖς μητρώαις 

γένναις 3 ῸΚ βουλευμάτων Α: βουλημάτων οοἰατὶ ἢ τὸν] τῶν Κὶ, οὐ). ἁ 

κλήρου οοὐά, : χλῆρον Υὶ ὃ. ὃ διανομὴν Α (ωρ. 1.32): διαμονὴν δοίογὶ (ΤΌτῃ) 

θ᾽ λογίων Εἰ; λόγιον Α, λόγων οοίοτί (Τ τη.) χρησμὸν α ἁρμόζουσαν 

ΑἈΕΥΟΚ : οἷα. ἐοίογὶ Ἴ ταῦτα] ταῦτα πάντα ΑΥ̓ΘΟΚ τὸ οὐ. δ 

ὃ Βα; ἃ ΗΡ, οι. δοἰοτὶ 8 τῷ ΑΘΗ͂Ρ: οἵα. ορίοτὶ ὅλης} ἄλλης ΟΚ 
διϊ 

10 διιπτάμενος εὐθύνη ΥΚ: διιπτάμενος ἰϑύνη Ὁ, ἀναπτάμενος εὐθϑύνη Α,, διασπώμενος 

εὐϑύνη Εἰ, διευϑύνη διιπτάμενος σοίοτι; διανύῃ διιπτάμενος ν ἔτι τὰ] ἔπειτα ἃ 
11 ἐπ᾽ ἀποθανόντι δεξιῶς} διεξιὼν ὁοηϊ. λίδηρ, ἅτ, ὡς ἈΕΘῊΡ : οι. 
ρίθτίὶ 12 ἐτάφην Υ Ὁ δῆλον ὅτι καὶ οὗ] αὖ Καὶ 13 οὐδ᾽ 
ἐν τάφῳ τῶν] οὐδεὶς τῶν φώτων Α ; οὐδείς πω τῶν ὁομ]. Μαπρ. ἐκηδεύϑην Ὁ 

14. ὡς] ὥστε ΥΞῸΚ 15 αὑτὸν ὅλον μῆνα) χαὶ τηνιχαῦτα μὲν ΥΞΟΚ 
μῆνα] μη (50) ΒΝ, μὴ δ, οἵ. ἃ δαχρυρροοῦντα Εὶ ἐπένϑησεν ΑἙῸ: 

ἐπένλνη, Ρ, ἐπένθησαν Η, ἐπενόησεν εοιοτγίὶ καὶ ἀπίρ ἴδιον αὐ, ΥῊῸΚ 

χαὶ ροβὲ ἴδιον οἷ. ἡ 10 ἐπιδείξασϑαι ΥΞῸΚ ΓΎΜΕΣΙ Α, ἀλήχτου ΥΚ 

ΡΓ. χαὶ οῃ. ΑΥ̓ΟΚ 11 δὲ οἴη. ἃ χαὶ οἵη, 0 18 χαὶ νομοϑέτου οὦιν. ἡ 

μνημονεύεται 
μκωῦσέος ΑΘΡ, μωσέος ἢ 19 γραμμάτων οἴη. μηνύεται Α, μηνύεται Εὶ 

ἐπλήρωσεν ὁ περὶ ἱερωσύνης λόγος 5ιιθδετ, Η 

 3ηᾳ. Ὀφαίοτ. ἐδρ. 4 



ΠΕΡῚ ΤΩΝ ΔΕΚΑᾺΑ ΛΌΓΩΝ 

ΟΙ] ΚΕΦΑΛΑΙᾺΑ ΝΌΜΩΝ ΕἸΣΙΝ 

ΠῚ. 180ΝΜ. (1.) Τοὺς βίους τῶν χατὰ Μωυσέα σοφῶν ἀνδρῶν, οὖς ἄρχη- 1 

ὃ Ἱέτας τοῦ ἡμετέρη" ἔθνους χαὶ νόμηυς ἀγράφους αἱ ἱεραὶ βίβλοι 

δηλοῦσιν, ἐν ταῖς προτέραις συντάξεσι μεμηνυχὼς χατὰ τὰ ἀχόλουϑα 

ἑξῆς τῶν ἀναγραφέντων νόμων τὰς ἰδέας ἀχριβώσω μηδ᾽, εἴ τις ὑπο- 

φαίνοιτο τρόπος ἀλληγορίας, τοῦτον παρεὶς ἕνεχα τῆς πρὸς διάνοιαν 

φιλομαϑοῦς ἐπιστήμης, ἢ πρὸ τῶν ἐμφανῶν ἔθος τὰ ἀφανῆ ζητεῖν. 

10 πρὸς δὲ τοὺς ἀποροῦντας, τί δή ποτε οὐχ ἐν πόλεσιν ἀλλ᾿ ἐν ἐρήμῳ 2 
΄ 4 , ΄ [ -- , [φ ν ι -- 

βαϑείᾳ τοὺς νόμους ἐτίϑει, λεχτέον πρῶτον μέν, ὅτι αἱ πολλαὶ τῶν 

Ρ. 181 Μ. πόλεων ἀμυϑήτων χαχῶν εἰσι [ μεσταί, χαὶ τῶν πρὸς τὸ θεῖον ἀνοσιουρ- 

Ὡημάτων χαὶ τῶν πρὸς ἀλλήλους ἀδιχημάτων. οὐδὲν 1άρ ἐστιν ὃ μὴ 3 

χεχιβδήλευται, τὰ Ἰνήσια τῶν νόϑων παρευημερούντων χαὶ τάληϑῇ τῶν 

ιὸ εἰχότων, ἃ φύσει μὲν χατέψευσται, πιϑανὰς δ᾽ ὑποβάλλει φαντασίας 

πρὸς ἀπάτην. ἐν πόλεσιν οὖν χαὶ ὁ πάντων ἐπιβηυλότατος φύεται 4 

τῦφος, ἦν τινες τεϑήπασι χαὶ προσχυνοῦσι τὰς χενὰς δόξας σεμνο- 

1--ὃ Φίλωνος περὶ τῶν δέχα λογίων (λόγων βοτίρ51), οἵ χεφάλαια νόμων εἰσί (ἃ, φίλωνος 

ἰουδαίου περὶ τῶν δέχα λογίων, ἃ κεφάλαια νόμων εἰσίν 1ἡ, περὶ τῶν δέχα λογίων, ἃ κεφάλαια 

νόμων εἰσίν Η, φίλωνος ἰουδαίου εἰς τὴν (810) δεχάλογον μωσέως ἈΡ, φίλωνος περὶ νύμων 

ἰδέας Μ, εἰ, οὐ. Ατιῃ 4 μωύϊσέα (1Ὲ||: μωυσὴν Μ, μωσέα σοϊοεὶ ὃ ἐν 

τῇ προτέρᾳ συντάξει ΑΤἢ; προτέραις] ἡμετέραις ΝΜ χατὰ τὸ ἀχόλουϑον 

Δπὰ πὶ νἱά. 8. πρὸς διάνοιαν] δι᾽ ὑπονοιῶν οὐαὶ, λδίδηρ. 9. - ριλομαϑοῦς 

(ἀ δγὰ3.) Εὶ ἐπιστάσεως οοηΐ. δ ομα!, ἦ) ἢ Ατ 10 τί δή ποτε] 

διὰ τί Η (ν) 12 εἰσι χαχῶν ἰγᾶηβρ. Καὶ 14 παρημερευόντων Ν 

τὰ ἁληϑῆ ἡ 10 εἰκότων] εἰχαιοτέρων Μ χατεψεύσατο ἢ (Ττη.) 

16 ροβὲ ἀπάτην ἱπίογραηρὶ ΜῚ μροβί πόλεσιν ςοἰθτεὶ οὖν Μ: οὗ οσοζοτί, ἀφ᾽ οὗ Αὐτὴ 

φύεται) ϑίωται (510) Ν 11 τὰς χενὰς δύξας τοὺς χενοδόξους οοπὶ. Μίδῃρ. 

11 -- ὥτό,5 δἱπάοῦ. μἷ5ι. γε. ΟἿ [0]. δθε Φύλωνος ἰουδαίου: αἱ πολλαὶ τῶν πόλεων -- 

ἐχπιεζόμενοι. 
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ποιοῦντες διὰ χρυσῶν στεφάνων χαὶ ἁἀλουργχίδων χαὶ πλήθους ϑερα- 

πόντων χαὶ ὀχημάτων, ἐφ᾽ ὧν οἱ λεγόμενοι μαχάριοι χαὶ εὐδαίμονες 
ΕΟ. 

μετέωροι φέρονται, τοτὲ μὲν ὀρεῖς ἢ ἵππους χαταζευγνύντες τοτὲ δὲ χα ΤΣ 
- 

ἀνθρώπους, οἱ τὰ φορεῖα χατὰ τῶν αὐχένων ἀχϑοφοροῦσι τὴν ψυχὴν 

[2 πρὸ τοῦ σώματος δι᾽ ὑπερβολὴν ὕβρεως πιεζόμενοι, (2.) τῦφος χαὶ ὃ 

πολλῶν ἄλλων χαχῶν δημιουργός ἐστιν, ἀλαζονείας, ὑπεροψίας, ἀνισό- 

τητὴς" αἱ δ᾽ εἰσὶν ἀρχαὶ ξενιχῶν χαὶ ἐμφυλίων πολέμων οὐδὲν μέρος, 

οὐ χηινόν, οὐχ ἴδιον, οὐ χατὰ γῆν, οὐ χατὰ ϑάλατταν, ἤσυχάζειν 

ὑ ἐῶσαι. τί δὲ ὃεῖ τῶν πρὸς ἀλλήλους ἁμαρτημάτων μεμνῆσθαι; τύφῳ 

γὰρ χαὶ τὰ ϑεῖα ἐξωλιγώρηται, χαίτοι νομιζόμενα τῆς ἀνωτάτω τυγχάνειν τὸ 

τιμῆς" τιμὴ δὲ τίς ἄν Ἰένοιτο, μὴ προσούσης ἀληϑείας, ἢ χαὶ ὄνομα 
᾿ "» ᾿ " -Ν “ ΄ ΄ " 

τ χαὶ ἔργον ἔχει τίμιον, ἐπεὶ χαὶ τὸ ψεῦδος ἔμπαλιν ἄτιμον φύσει; ἢ δ᾽ 

ὀλιγωρία τῶν ϑείων ἐμφανὴς τοῖς ὀξυδερχέστερον ὁρῶσι" μυρίας γὰρ 

ὅσας διὰ ραφιχῆς καὶ πλαστιχῆς μορφώσαντες ἰδέας ἱερὰ χαὶ νεὼς 

ἊΝ αὐταῖς προσπεριεβάλοντο χαὶ βωμοὺς χατασχευάσαντες ἀγάλμασι καὶ 

ξηάνοις χαὶ τοιουτοτρόποις ἀφιδρύμασι τιμὰς ἰσολυμπίους χαὶ ἰσοϑέους ἀπέ- 

δ᾽ νειμᾶαν, ἅπασιν ἀψύχοις. οὺς εὐθυβόλως αἱ ἱεραὶ γραφαὶ τοῖς ἐχ πόρνης 

γεγονόσιν ἀπειχάζουσιν" ὡς γὰρ οὗτοι πάντας, ὅσους ἐραστὰς ἔσχεν ἢ μήτηρ, 

ἐπιγράφονται πατέρας ἑνὸς ἀγνοίᾳ τοῦ φύσει, οὕτω χαὶ οἱ χατὰ πόλεις 

οὐχ εἰδότες τὸν ὄντα ὄντως ἀληθῆ ϑεὸν μυρία πλήϑη ψευδωνύμων 30 

9. ἐχτεθϑειώχασιν. εἶτ᾽ ἄλλων παρ᾽ ἄλλοις τιμωμένων, ἢ περὶ τοῦ ἀρίστου 

χρατήσασα διχόνοια χαὶ τὰς πρὸς τὰ ἄλλα πάντα διαφορὰς ἐγέννησεν. 

ι0 εἰς ἃ πρῶτον ἀπιδὼν ἔξω πόλεων ἐβουλήθη νομοϑετεῖν. ἐνενόει δὲ 

χαχεῖνο δεύτερον, ὅτι τοῦ μέλλοντος ἱεροὺς νόμους παραδέχεσθαι τὴν 

ὃ. μὲν] μὲν οὖν Μ ὁρεῖς] οὐρῆας Μ ἢ] καὶ Η, οχ. Μ ἵπποις 
ι 

ὑποζευγυόντες Μ 4 φορεῖα ΑΡ, φορία Υἱπά,, φορτία Μ τὸν αὐχένα Εὶ 

ὃ ἐχπιεζόμενοι Υἱπώ. τῦφος (δὲ» σοπίοῖο 6. 7 ἀνισότητος Μδηψρ.: ἀνοσιότητος 
εοὐὰ. 1 αἱ δ᾽ αἵδ᾽ ΜΡ, αἵ Αταη 8 μοπὶ ἴδιον αἰἰὰ. πρῶτον Ατιη 
9. ἀλλήλους} ἄλλους Μ 10 ἐξωλιγωρεῖται Μ καίτοι] καὶ τὰ οσοηϊ. ΟΕ ΓΙ βίο- 
ῬΠΟΥΒΟΝ τυγχάνει ΕἹ 12 αὐτοῖς ἡ προσπεριεβάλλοντο ΜῊ 

ας 
10 ἰσολυμπίους Δ, ἰσολυμπίας Ρ χαὶ ἰσοθέους Μ: ὁπ). ὁθοίοτὶ: ἰσοθέους (0πι. ἐσο- 

λυμπίους καὶ) δδῃρ, 11 ἅπασιν] πᾶτιν Μ; πλάσμασιν νεὶ πράγμασιν ἑομΐ. Μδηρ. 

ἱεραὶ οὐχ. ΔΡ' 19 οὕτως "αὶ 20 ὄντως ὄντα ἰταηβρ. ΜῊ (ν) 

(χαὶ ἀληϑῆ οοπὶ Μδῃρ. 21 εἶτα ΕΘΗ 28. διαφορὰς) φορὰς ὍΗ (Τ᾽ γπ.) 

28 πόλεων δαηρ,: πόλεως σοι, ἐνγόει ΔΡῚ 24 τοὺς μέλλοντας Ατωι 

11,12 ὉΡ 0]. ὅ82. Φίλωνος: τιμὴ τίς ἂν γένοιτο --- ἔχει τίμιον; 
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Ρ. 182 Μ,ι ψυχὴν ἀναγχαῖόν ἐστιν ἀπορρύψασθαι χαὶ ἐχχαϑήρασϑαι τὰς 1 δυσξχ- 

πλύτους χηλῖδας, ἃς μιγάδων χαὶ συγχλύδων ὄχλος ἀνθρώπων χατὰ 

πόλεις προσετοίψατο. τοῦτο δὲ ' ἀμήχανον ἑτέρως ἢ διοιχισϑέντι συμ- 1] 

βῆναι, χαὶ οὐχ εὐθὺς ἀλλὰ μαχρῷ χρόνῳ ὕστερον, ἕως ἄν οἱ τῶν 

ι ἀρχαίων παρανομημάτων ἐνσφραγισϑέντες τύποι χατὰ αιχρὸν ἀμαυρού- 

μενο! χαὶ ἀπορρέοντες ἀφανισθϑῶσι, τοῦτον τὸν τρόπον χαὶ οἱ τὴν 13 

ἰατρικὴν ἀγαϑοὶ σῴζουσι τοὺς χάμνοντος" οὐ γὰρ πρότερον σιτία χαὶ ποτὰ 

παρέχειν ἀξιοῦσι, πρὶν ἢ τὰ τῶν νόσων αἴτια ὑπεξελέσθαι" μενόντων 

τὰρ ἀνωφελεῖς αἱ τροφαί, ἀλλὰ χαὶ ἐπιζήμιοι, ὗλαι γινόμεναι τοῦ παϑους. 

10 (3.) εἰχότως οὖν ἐκ τῶν χατὰ πόλεις βλαβερωτάτων συνηϑειῶν εἰς 13 

ἐρήμην ἀπαγαγών. ἵνα χενώσῃ τὰς ψυχὰς ἀδιχημάτων, ἤρξατο προσ- 
, - μ. ΄ ᾽ -ν »" ΄ “ Ὕ μι ., ’ ᾿ 

ξρεῖν ταις οιἰανηιαις τροφᾶς" αὐταᾶι ὁ τινὲς ἂν εἰεν ὁτι μὸ νύμηῖ χα! 

“τῷ 
λόγοι ϑεῖοι; τρίτη δέ ἐστιν αἰτία ὥὸξΞ' χαϑάπερ οἱ στελλόμενοι υαχρὸν 11 

πλοῦν, οὐχ ὅταν ἐπιβάντες τῆς νεὼς ἀπὸ λιμένος ἐξαναχϑῶσιν, ἄρχονται 

Ιῦ χατασχευάζειν ἱστία χαὶ πηδάλια χαὶ οἴαχας, ἀλλ ἔτι μένοντες ἐπὶ γῆς 

ξἕχαστα τῶν συντεινόντων πρὸς πλοῦν εὐτρεπίζονται, τὸν αὐτὸν τρόπον 

ἠξίωσεν οὐ λαβόντας χληρουχίας χαὶ τὰς πόλεις οἰχήσαντας τότε ζητεὶν 

νόμηυς, οἷς πολιτεύσονται, ἀλλ᾽ ἑτοιμασαμένους τοὺς τῆς πολιτείας 

χανόνας χαὶ ἐνασχηϑέντας οἷς ἔμελλον οἱ δῆμοι χυβερνᾶσθϑαι σωτηρίως 

Ὁ τηνιχαῦτα εἰσοιχίζεσθαι, . χρησομένους εὐθὺς ταῖς τῶν διχαίων παρα- 

σχευαῖς ἐν ὁμονοία χαὶ χοινωνία χαὶ διανομῇ τῶν ἐπιβαλλόντων ἑχάστοις, 

(4.) φασὶ δέ τινες χαὶ τετάρτην αἰτίαν οὐχ ἀπῳδὸν ἀλλ᾽ ἐγγυτάτω τῆς 10 

ἀληϑείας" ἐπειδὴ γὰρ ἔδει πίστιν ἐγγενέσϑαι ταῖς διανοίαις περὶ τοῦ μὴ 

εὑρήματα ἀνθρώπου τοὺς νόμους ἀλλὰ ϑεοῦ χρησμοὺς σαφεστάτους 

35 εἶναι, πορρωτάτω τῶν πόλεων ἀπήγαγε τὸ ἔθνος εἰς ἐρήμην βαϑεῖαν 

1 ἀπορρίψασϑαι ΜΝ χαϑάρασϑαι ΝΜ 1. 3 δυσεχπλήτους (ἰἱ, δυσεκπλύχτους Ρ 
ῳ πόλιν Μ ὃ ἀνομημάτων Μ ῦ, 1 οἱ περὶ τὴν ἰατριχὴν ΑΡ 
ἰ γὰρ ον. Μ Ατιῃ χαὶ ποτὰ οτῃ. Π (ν) 8 παρασχεῖν Υἰμ. 
ἀξιοῦντες Μ πρὶν οἵη. Μ 9. ἀλλὰ χαὶ Με: οἵη. οοίοτὶ (ν) γενό- 
μεναι ΜΝ 10 πόλεις Μδηρσ. (5ἷς Ατη): πόλιν οοσα, 11 ἐρήμην σοσά,: 
ἔρημον Μαπρ. 12. 1Ὁ λόγοι καὶ νόμοι ΜΝ 18 δ᾽ ἐστὶν Μ 14 λιμένος ΕἩ: 
λιμένων ΜΑΡα 18 μένοντες) μὲν ὄντες ΑΥΠῚ 16 εὐτρεπίζοντες ἢ 

18 πολιτεύωνται ΤΌΓΩ. ἡτοιμασμένους Μ τοὺς οἴη. Τατη. 19 εὖ ἀσχκη- 
ϑέντας Αττῃ ἤμελλον ἢ 30 χρησομένοις Ν 21 ἐν Α: ἐφ᾽ σοίιογὶ 

(Τυτη.) ὁμονοίᾳ) ὁμοία Η διαμονῆ Α ἐπιβαλόντων Ε 
22 ἀπῳδὸν] ἀπάδουσαν Μ 29. διανοίαις αὐτῶν Αγ 20 ἔρημον Ε' (α6.) 

0 -- 9 Υἱηάοῦ. δἶ9ι. στ. ΟΤ [0], ὅθν; τοῦτον τὸν τρόπον --- τοῦ πάϑους. 
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10 χαὶ ἄγονον οὐ μόνον ἡμέρων χαρπῶν ἀλλὰ χαὶ ποτίμου ὕδατος, ἵν᾽, ἐὰν - 

ἐν σπάνει γενόμενοι τῶν ἀναγχαίων χαὶ δίψει χαὶ λιμῷ διαφϑαρῆναι 

προσδοχήσαντε: ἐξαπιναίως ἀφϑονίαν τῶν ἐπιτηδείων ἀπαυτοματισϑέντων 

ἀνευρίσχωσιν, οὐρανοῦ μὲν ὕοντος τροφὰς τὸ χαλούμενον μάννα, προῦσ- 

ὄψημα δὲ τροφῶν ἀπ᾿ ἀέρος ὀρτυγομήτρας φοράν, ὕδατος δὲ πιχροῦ Ὁ 

γλυχαινομένηου πρὸς τὸ πότιμον, πέτρας δὲ ἀχροτόμου πηγὰς ἀνομβρούσης, 
μηχέτι ϑαυμάζωσιν. εἰ λόγια ϑεοῦ συμβέβηχεν | εἶναι τοὺς νόμους, μ. 158 Ν. 

ἐναργεστάτην βάσανον εἰληφότες ἐχ τῶν χορηγιῶν, ἃς ἐξ ἀπόρων 

11 ἔσχον οὐχ ἐλπίσαντες. ὃ γὰρ πρὸς τὸ ζῆν ἀφϑονίαν δοὺς χαὶ τὰς πρὸς 
τὸ εὖ ζῆν ἀφορμὰς ἐδωρεῖτο" πρὸς μὲν οὖν τὸ ζῇν σιτίων ἔδει χαὶ 10 

ποτῶν, ἅπερ ἀνεύρισχον οὐχ ἑτοιμασάμενοι, πρὸς δὲ τὸ εὖ ζῆν νόμων 

χαὶ διαταγμάτων, οἷς βελτιοῦσϑαι τὰς ψυχὰς ἔμελλον. 

13 (0.) Αἴδ᾽ εἰσὶν ἐν στοχασμοῖς εἰκόσιν αἰτίαι λεγόμεναι περὶ τοῦ 

διαπορηϑέντος" τὰς γὰρ ἀληϑεῖς οἶδεν ὁ ϑεὸς μόνος. εἰπὼν δ᾽ ἅπερ 

-- [Ὁ ἥρμοττε περὶ τούτων ἑξῆς αὐτοὺς ἀχριβώσω τοὺς νόμους, ἐχεῖνο χατὰ 

τὸ ἀναγχαῖον προμηνύσας, ὅτι τῶν νόμων οὃς μὲν αὐτὸς ὁ ϑεὸς οὐ 

προσχρησάμενος ἄλλῳ δι᾿ ἑαυτοῦ μόνου ϑεσπίζειν ἠξίωσεν, οὖς δὲ διὰ 

προφήτου Μωυσέως, ὃν ἀριστίνδην ἐχ πάντων ὡς ἐπιτηδειότατον ἱεροφάντην 

10 ἐπελέξατο. τοὺς μὲν οὖν αὐτοπροσώπως ϑεσπισθϑέντας δι᾽ αὐτοῦ μόνου 

συμβέβηχε χαὶ νόμους εἶναι χαὶ νόμων τῶν ἐν μέρει χεφάλαια, τοὺς δὲ Ὁ 

90 διὰ τοῦ προφήτου πάντας ἐπ᾽ ἐχείνους ἀναφέρεσθαι. (6.) λέξω δ᾽, ὡς 
ἂν οἷός τε ὦ, περὶ ἑχατέρων χαὶ πρότερόν γε τῶν χεφαλαιωδεστέρων" 

Ι ἡμέρων οἴη, ΑΥΩῚ ἵν᾽ Με ἵνα οοἰοτὶ ἐὰν οἴη. Μ 2 ἐν οι. ἃ 
δίψη ΠῚ (Ὁ) 8. 4 ἀνευρίσκωσιν ἀπαυτοματισθέντων ἴγδηβρ. Ἡ (ΤΠ. 

4 μάνα ἡ, ὃ προσόψιμα Η ὅ. γι. δὲ] τε Εἰϊελι, ἀπ᾿ βοοϊἀοπάμι 
Ραίΐανὶε Μαηρς. ὀρτυγομήτρας οὐ, (εἴ, ἔχοι, 10,19): ὀρτυγομητρῶν Μαην. 
1. δὲ] μὲν Η Ὁ τὸ οι. ἡ δὲ οἴη, Μ ἴ ϑαυμάζωσιν εἰ λόγια ϑεοῦ 

συμβέβηχεν εἶναι τοὺ; νόμους Μ Αγ: ϑαυμάζωσι Νεῖλον μηδ᾽ εἰ συμβέβηχεν εἶναι ϑεοῦ 
τοὺς νόμους οοίοτὶ (ν) τοὺς νόμους σοτγ, οχ τοῖς νόμοις ἢ Ροβί νόμους 

αὐἀ. ἀμφιγνοῶσιν τὴν, ΗΣ (ν) 9. ἀφϑονίαν --- εὖ ζῆν (10) οῃ. Μ 10 ἀφορμάς) 

ἀφθονίας α ΠῚ Ροβὲ ζῆν αἰ. χαὶ ὡς εἰχὸς Π οἱ πιρ. ΡΞ (Ὁ) 18 αἴτιαι 

σοτγ. ἴῃ αἰτίαι Εὶ περὶ οὐ. δ 14. οἴδεν ὁ ϑεὴς Μ: ϑεὸς οἷδε οοίοτὶ (ν) 

ὃ᾽ ἅπερ Μ: δὲ ἃ οδἰοτὶ (Τὰ γι.) 10 τῶν νόμων] τοὺς νόμους Ν οὺς] 

τοὺς ΜΝ 11 ἑαυτοῦ Μ: αὑτοῦ (ἰ, αὐτοῦ σοτγ. ἴῃ αὑτοῦ Η, αὐτοῦ ἈΡΕ 

ου 
μόνον ( οὺς] τοὺς Ν 18 τοῦ προφήτου ΑΡΕ μωσέως ΜΆΡΕΗ, 

ο), ( ὃν) ὃς Η ἐκ πάντων Μ:Ε ἐξ ἁπάντων οοἴογὶ (Υ) ἱεροφάντην ΚΗ: 

ως 

ἱεροφαντεῖν ὁοίθε (Υ) 19. ἐπελέξατο δ]; εἵλετο οσοίογὶ (νυ) αὐτοπροσώπους ἃ 

20 ρζ. καὶ οἴῃ. Ασίὼ 22 περὶ ΜΕ: χαὶ περὶ ςοιοτὶ (Υ) ΡΟϑὶ γὲ δα, περὶ ἁγὼ 
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ὧν εὐθέως ἀξιον ϑαυμάσαι τὸν ἀριϑμὸν δεχάδι τῇ παντελεία περατου- 

μένων, ἣ πάσας μὲν ἀριϑμῶν διαφορὰς ἀρτίων χαὶ περιττῶν χαὶ ἀρτιη- 

περίττων, ἀρτίων μὲν δυοῖν, περιττῶν δὲ τριῶν, ἀρτιοπερίττων δὲ πέντε, 

πάσας δὲ λόγων τῶν ἐν ἀριϑμοῖς πολυπλασίων χαὶ ἐπιμερῶν χαὶ ὑπο- 

ὃ επιμερῶν περιέχει, πάσας δ᾽ ἀναλυγίας, τήν τε ἀριϑμητιχήν, ἣ τῷ 9] 

ἰσαρίϑμῳ ὑπερέχει χαὶ ὑπερέχεται, οἷον ἐπὶ τοῦ ἕν χαὶ δύο χαὶ τρία, 

χαὶ τὴν γεωμετριχήν, χαϑ᾽ ἣν οἷος ὃ λόγος πρὸς τὸν πρῶτον τοῦ 

δευτέρου, τοιοῦτος χαὶ ὁ πρὸς τὸν δεύτερον τοῦ τρίτου, ὡς ἔχει ἐπὶ 

τοῦ ἕν χαὶ δύο χαὶ τέσσαρα, ἔν τε διπλασίοις χαὶ τριπλασίοις χαὶ συνόλως 

10 πολυπλασίοις χαὶ πάλιν ἐν ἡμιολίοις χαὶ ἐπιτρίτοις χαὶ τοῖς παραπλησίοις, 

ἔτι μέντοι χαὶ τὴν ἁρμονιχήν, χαϑ᾿ ἣν ὃ μέσος τῶν ἄχρων τῷ ἴσῳ 

μορίῳ ὑπερέχει τε χαὶ ὑπερέχεται, ὡς ἔχει ἐπὶ τοῦ τρίτου χαὶ τετάρτου 

χαὶ ἔχτου. περιέχει δὲ ἢ δεχὰς χαὶ τὰς τῶν τριγώνων χαὶ τετραγώνων 359 

χαὶ τῶν ἄλλων πολυγώνων ἐμφαινομένας ἰδιότητας καὶ τὰς τῶν συμ- 

Ρ. 184 Μ. φωνιῶν, τήν τε διὰ τεσσάρων ἐν ἐπιτρίτῳ λόγῳ, τῷ τέσσαρα | πρὸς 
Ι τρία, χαὶ τὴν διὰ πέντε ἐν ἡμιολίῳ, τῷ τρία πρὸς δύο, χαὶ τὴν διὰ 

πασῶν ἐν διπλασίῳ, τῷ δύο πρὸς ἕν, χαὶ τὴν δὶς διὰ πασῶν ἐν τετρα- 

πλασίῳ, τῷ ὀχτὼ πρὸς δύο. παρό μοι δοχοῦσι χαὶ οἱ πρῶτοι τὰ ὀνό- 38 

ματα τοῖς πράγμασι ϑέμενοι --- σοφοὶ γὰρ ἦσαν --- εἰχότως αὐτὴν 

80 προσαγορεῦσαι δεχάδα, ὡσανεὶ δεχάδα οὖσαν, παρὰ τὸ δέχεσθαι χαὶ 

χεχωρηχέναι τὰ γένη πάντα τῶν ἀριϑμῶν χαὶ λόγων τῶν χατ᾽ ἀριϑμὸν 

1 εὐθὺς ΜΝ 1,2 περατουμένων οοἀά.: περαιουμένων Ἴατη., περανουμένων Μίαῃρ, 

ὥ ἢ] εἰ ΜΝ ἀριϑμῶν] ἀριϑμουμένων ΑΡ διαφορὰς ἀρτίων ἀριϑμῶν ἰγαπθρ. (ὦ 

ὥ, ὃ χαὶ ἀρτιοπερίττων οἴῃ. 1, (Τατη.) 3. δυοῖν ὁΧ δυεῖν ὁοοτγ. Η, δυεῖν ΕᾺ 

4, ὃ ὑποεπιμερῶν Με: ἐπιμορίων εδἰοτὶ (ν) ὃ δὲ Μ, οἴῃ. τίη ἢ τῷ] τῷ 
γὰρ Ατα; ὃ. 6. τῶν ἰσαρίϑμων ΑΡ, τῶ ἴσω ἀριϑμῶ Μ 0 ἐπὶ τὸ α' χαὶ β΄ καὶ 
ΥΝ ἴ. 8 πρὸς τὸν πρῶτον τοῦ δευτέρου) τοῦ α᾽ πρὸς τὸν τοῦ β΄ Ν 

8. τοιοῦτος ὁπ). ΑΡ' ὁ ΜΗ: οἱ. εοἰοτὶ πρὸς τὸν δεύτερον τοῦ τρίτου] 
τοῦ β΄ πρὸς τὸν γ᾽ Ν 9. τοῦ] τὸ Ε, οἵω. Μ ἕν χαὶ ἕν ὁ εἴς χαὶ δύο 
καὶ τρεῖς καὶ τριάχοντα τέσσαρες Μ τέτταρα ΑΡ 9.10 καὶ συνόλως πολυ- 

πλασίοις ΜῈ Αὐτὴ: ὁπ. σρίοτὶ 12 ροβὲ μορίῳ ἀὐά, χαὶ Η (ν) ὑπερέχει τε καὶ 

ὑπερέχεται ΜῈ: ὑπερέχεται καὶ ὑπερέχει οοίοτὶ (Ὁ) τρίτου] α΄ ΜΕ; δευτέρου σοῃΐ. 
ΟΠ τ βορπογβοπ (Μδημ.), 864 οἵ, ἀε ορίΓ. πηιναΐ ἃ 10.  ὠῴἈἜὋἘπετάρτου] δ΄ Μ, τέσσαρα αὶ 
18 ἔχτου] ς΄ Μ, ἕξ ἃ ἕκτου χαὶ τετάρτου χαὶ τρίτου γῆ. Ατπὶ 
τῶν Ἡ: οἵ, οεἰογὶ 1 τεττάρων ΕῊ ἐν οῃ. ΑΡΕ τῷ] τοῦ ἃ 

ὃ ΜΝ 18. 10 πρὸς τὸν τρία α 160..ΥὁΝ ἿΝ ΒΝ 
ι1 8 ἡ α΄ Ν δὶς χαὶ διὰ Η 18 τῷ] τὰ ἢ ἡ Ν 
ΒΝ 230 ὡσανεὶ] οἱονεὶ ἈΡ 21 συγκεχωρηκέναι Ἴατη. τὰ γένη 

τῶν ἀριϑμῶν πάντα χαὶ χεχωρηκέναι ἴγᾶπρ. Μ πάντα τὰ γένη ἰγᾶπβρ. ἈΡ 

λόγους Μ ἀριϑμῶν σοττγ. ἴῃ ἀριϑμὸν ΑἙῊ 
ῬΒ Ιου ορϑτβ το], ΓΥ̓͂ 85 
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84 χαὶ ἀναλογιῶν ἁρμονιῶν τε αὖ χαὶ συμφωνιῶν. (1.) τὴν μέντοι δεχάδα 

πρὸς τοῖς εἰρημένοις χαὶ διὰ ταῦτα εἰχύότως ἂν τις θαυμάσειε περιέ- 

χουσαν τήν τε ἀδιάστατον φύσιν χαὶ τὴν διαστηματιχήν" ἢ μὲν οὖν 

ἀδιάστατος τάττεται χατὰ σημεῖον μόνον, ἣ δὲ διαστηματιχὴ χατὰ τρεῖς 

δῦ ἰδέας γραμμῆς χαὶ ἐπιφανείας χαὶ στερεοῦ" τὸ μὲν γὰρ δυσὶ σημείοις ὁ 

περατούμενόν ἐστι γραμμή, τὸ δ᾽ ἐπὶ δύο διαστατὸν ἐπιφάνεια, ῥυείσης 

ἐπὶ πλάτος γραμμῆς, τὸ δ᾽ ἐπὶ τρία στερεόν, μήχους χαὶ πλάτους βάϑος 

προσλαβόντων, ἐφ᾽ ὧὖν ἵσταται ἢ φύσις" πλείους γὰρ τριῶν διαστάσεις 

80 οὐχ ἐγέννησεν. ἀρχέτυποι δὲ τούτων ἀριϑμοὶ τοῦ μὲν ἀδιαστάτου 

σημείου τὸ ἕν, τῆς δὲ ραμμῆς τὰ δύο, χαὶ ἐπιφανείας μὲν τρία, 10 

στερεοῦ δὲ τέσσαρα, ὧν ἢ σύνϑεσις ἑνὸς χαὶ δυοῖν χαὶ τριῶν χαὶ 

τεσσάρων ἀποτελεῖ δεχάδα παραφαίνουσαν τοῖς δρατιχοῖς χαὶ ἕτερα 

χάλλη" σχεδὸν γὰρ ἥ ἀπειρία τῶν ἀριϑμῶν ταύτῃ μετρεῖται, διότι οἵ 

συστήσαντες αὐτὴν ὅροι τέσσαρές εἰσιν, ἕν χαὶ δύο χαὶ τρία χαὶ τέτταρα, 

οἱ δ᾽ ἴσοι ὅροι ξχατοντάδα Ἰεννῶσιν ἐχ δεχάδων --- δέχα γὰρ χαὶ 15 

εἴχησι χαὶ τριάχοντα χαὶ τεσσαράχοντα γίνονται ἐχατόν --- ὁμοίως δὲ 

χαὶ χιλιάδα ἐξ ξἑχατοντάδων χαὶ μυριάδα ἐχ χιλιάδων, μονὰς δὲ χαὶ 

28. δεχὰς χαὶ ἑχατοντὰς χαὶ χιλιὰς τέσσαρες ὅροι οἱ δεχάδα εννῶντες" ἦτις 

δίχα τῶν πρόσϑεν εἰρημένων χαὶ ἑτέρας ἀριϑμῶν ἐμφαίνει διαφοράς, 

τόν τε πρῶτον χόσμον, ὃς μονάδι μόνῃ μετρεῖται, οὗ παράδειγμα ὃ Ὁ 

τρεῖς, ὃ πέντε, ὁ ἑπτά, χαὶ τὸν τετράγωνον, τὸν τέσσαρα, τὸν ἰσάχις 

ἴσον, χαὶ μὲν δὴ τὸν χύβον, τὸν ὀχτώ, ὅς ἐστιν ἰσάχις ἴσος ἰσάχις, 

χαὶ τὸν τέλειον, τὸν ἔξ, ἰσούμενον τοῖς ἑαυτοῦ μέρεσι, τρισὶ χαὶ δυσὶ 

τῷ “-.} 

2. εἰχύτως ἄν τις Μ: ἄν τις εἰχότως οοίοι (ν) ϑαυμάσειε ΜΑΡ; ϑαυμάσαι ἘΘΗ͂ 

ὃ γραμμὴν καὶ ἐπιφάνειαν χαὶ στερεόν ἑοηϊ. Μίδηρν,. γὰρ οι, Εὶ 0 δ᾽ ΔΡ: 
δὲ σοίογὶ 1 δὲ Ν τρεῖς ΜΝ βάϑους ΜΗ͂, χαὶ βάϑος ΑΡ 

[2 α΄ 

βάϑθυς πλάτους Η 8 ἡ οἡ. ΘΗ (ν) Ι0Υ Ν 1 δ ΚΝ 
α΄ ΚΝ δυεῖν ΘΗ, Β΄ ΜΝ ἿΝ 12 τεττάρων ΑΡΕΊ δ' ΜΝ 
ἀποτελεῖ δεχάδα --- τέτταρα (14) οἴῃ. Μ ὁρατιχοῖς ΑΡΕᾺ: ὁρατοῖς Η (Τυτη.) 

13. μετρεῖται] περατοῦται γν6] περαίνεται σοηΐ. Μδηρ. 14. ἕν χαὶ δύο καὶ τρία καὶ 

τέτταρα Ο: ἑνὸς καὶ δυοῖν (δυεῖν ΗΠ) χαὶ τριῶν χαὶ τεττάρων ΑΡΕῊΗ (ν) 15 δ᾽ ΝΥ: 
δὲ σοἴοτὶ 15.16 κ΄ γὰρ καὶ κ΄ 6, δεκάδα γὰρ χαὶ εἰχοσάδα ΜΝ ιὸ λ' Μα 
μ΄ Μα γίνονται Ε΄: γίνεται Μῦ, γεννῶσιν Η (ν), οῃ. ἈΡ ρ΄ ΜᾺΡ 
18 δ Κ δεχάδα] ι΄ Μ 20 κόσμον Μ: οἴη, σοίοτὶ (ν) ὃς) ὡς Ε 
μόνη ΜΑΡΕΟ: μόνον Η (ν) μετρεῖται μόνη ἰγδπβρ, (ἃ 21 τρεῖς ΕῊ, 

γ᾽ ΝΜ: τρία ΑΡ (ἴδῃρ.) εΝ ΓΝ τέσσαρα ΑΡΌ, δ΄ ΝΗ: 
τέταρτον ΒῊ (ν) 22 τὸν χύβον Μ: τὸν οτ. οοἰογί (ν) ὀχτώ Ε6, η΄ ΚΜ: 

ὄγδοον ἃ τωρ. Ῥ' (ν), αὐτώ (510) Α, αὐτόν Ρ ΡΥ. ἰσάχις ο. Μ 23 τὸν 

ἐξισούμενον ΝΜ αὑτοῦ ΜῈ τ΄ καὶ β' καὶ α' Μ 
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ρ. 186 Μ, χαὶ ἑνί, (8.)} τί ὃὲ δεῖ χαταλέγεσϑαι τὰς δεχάδος ἀρετὰς ἀπείρους τὸ ὃ9 

πλῆϑος, πάρεργον ποιουμένους ἔργον μέγιστον, ὃ χαϑ᾽ αὑτὸ συμβέβηχεν 

αὐταρχεστάτην εἶναι ὑπόϑεσιν τοῖς περὶ τὰ μαϑήματα διατρίβουσι; τὰς 

μὲν οὖν ἄλλας ὑπερϑετέον, μιᾶς δ᾽ οὐχ ἄτοπον ἴσως ἐπιμνησθῆναι 
ὃ δείγματος ἕνεχα, τὰς 1ὰρ ἐν τῇ φύσει λεγομένας χατηγορίας δέχα 80 

μόνας εἶναί φασιν οἱ ἐνδιατρίβοντες τοῖς τῆς φιλοσοφίας δόγμασιν" 

οὐσίαν, ποιόν, ποσόν, πρός τι, ποιεῖν, πάσχειν, ἔχειν, χεῖσϑαι, τὰ ὦν 

οὐχ ἄνευ (πάντα), χρόνον χαὶ τόπον. οὐδὲν γάρ ἐστι τούτων ἀμέτοχον" 81] 

οἷον ἐγὼ μετέχω μὲν οὐσίας δανεισάμενος ἀφ᾽ ἑἕχάστου τῶν στοιχείων, 

ιὸ ἐξ ὧν ἀπετελέσϑη δὸς ὃ χόσμος, Τῆς χαὶ ὕδατος χαὶ ἀέρος χαὶ πυρός. 

τὰ πρὸς τὴν ἐμὴν σύστασιν αὐταρχέστατα" μετέχω δὲ χαὶ ποιότητος, 

χαϑ᾽ ἣν ἀνθρωπός εἰμι, χαὶ ποσότητος, ἢ πηλίχος" γίνομαι δὲ καὶ 

πρός τι, ὅταν μου πρὸς δεξιοῖς τις ἢ πρὸς εὐωνύμοις ᾧ" ἀλλὰ χαὶ 

ποιῶ, τρίβων τι ἢ χείρων, χαὶ πάσχω, χειρόμενος ἢ τριβόμενος ὑφ᾽ 

15 ἑτέρων" χἀν τῷ ἔχειν ἐξετάζομαι, ἢ περιβεβλημένος ἢ ὡπλισμένος, χάν 

τῷ χεῖσϑαι, σχεδόν τι χαϑεζόμενος ἢ χαταχεχλιμένος" εἰμὶ δὲ πάντως 

χὰν τόπῳ χαὶ χρόνῳ, τῶν προειρημένων οὐδενὸς δυναμένου χωρὶς 

ἀμφοῖν ὑφίστασϑαι. 

(9.) Ταυτὶ μὲν οὖν ἀποχρώντως λελέχϑω, συνυφαίνειν δ᾽ ἀναγκαῖον 82 

ὁ τὰ ἀχόλουϑα, τοὺς δέχα λόγους ἢ χρησμούς, νόμους ἣ ϑεσμοὺς πρὸς 
ἀλήϑειαν ὄντας, ἀϑροισϑέντος τοῦ ἔϑνους ἀνδρῶν ὁμοῦ χαὶ γυναιχῶν 

εἰς ἐχχλησίαν, ὁ πατὴρ τῶν ὅλων ἐθέσπισεν. ἀρά 1Ξ φωνῇς τρόπον 

1 δεκάδας Η 2 μέγιστον ἔργον ἰγδη8ρ. ΑΥὰ 8 τοῖς --- διατρίβουσι οἴη. Μ' 

4 ἐπιμνησϑῆναι ΜΕ: ὑπομνησϑῆναι οοίθτὶ (Υ) ὃ ἕνεχεν ΟΝ (ν) δέκα] 

δεχάδας ΤΌΓΗ. θ᾽ φασὶν εἶναι ἰγδῆβρ. Μ ἐνδιατρίψαντες Μ τοῖς 

τῆς Μ: οι. οϑἰογὶ (ν) ἴ οὐσία ΕἩ Ροϑὶ πρός τι διά. ποῦ πότε Μ 

ἃ πάντα δαάϊάϊ (οἴ, νοὶ. ἢ 24,14); τὰ ὧν ἄνευ οὐχ ἔστι τι σοηΐ. Μη. ἄνευ 

χρόνου χαὶ τόπου Α πὴ καὶ ἣ χαὶ ΜΝ Ροβί τόπον δαὰ. εἶναι Μ 

9. μὲν μετέχω ἰτδηβρ. ΘΗ (Υ) 10 ὅδε] ὅλος Η (ν) 11 χαὶ οὗ. 

12 χαϑ᾽ ἣν] καϑὸ Αα πηλίχοσδε Ε', πηλιχότητος Αὐπὶ πηλίχος γίνομαι (οι. δὲ) Μ 

18 τις] στῆς Μ ἡ ̓ἀλλὰ] ἣ ἀλλαχῇ Μ 14 ποιῶ Μ: ποιῶ (ποιῶν Α} τι 

οοἰοτὶ (ν) τι (ροϑὲ τρίβων) οἴ. χείρων Μδηρ.: χαίων οοἀ 4. Ατμ 

ωῳω 

πάσχων Α 1ὅ ἑτέρου ἃ χάἀν Εἰ: χἂν σοίογί, ἐν ἅτ ἐξετάζομαι ἡ 

χὰν ΑΕ: χἄν σοίοτγὶ 16 σχεδόν τι Μ: σχέδην οεἰθτὶ (Υ) 11 χἂν (χἀν 50Γ1ρ051) 

τόπω χαὶ χρόνω Μ τα: χἂν χρόνω χἂν τόπω Εἰ, καὶ χρόνω καὶ τόπω οθίθτί δυνα- 

μένων Ε (ΤὩτη.) 18 δ ὠευεὶ Η 19 ταύτη Μ, ταῦτα ἀΡ 

20 γόμους Μ Αὐπι: ἢ νόμους σαοίοτὶ (Υ) 21 οὺς δία ἀϑροισϑέντος αὐ, ΕΟῊ (ν) 

χαὶ γυναικῶν ὁμοῦ ἰγᾶηςρ. ΑΓ 92. εἰς ἐχχλησίαν Μ: ἐν ἐχχλησία ἈΡΕῸ, οἴη. Η 

(Τυτὴ.) φωνῆς τρόπον] φωνὴν γήινον Μ τρόπου σοτγ, ἰῃ τρόπον ἃ 

18" 
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99 

94 

Ὁ 

90 

προέμενος αὐτής; ἄπαγε. «ηδ᾽ εἰς νοῦν ποτ᾽ ἔλθοι τὸν ἡμέτερον" οὐ 

γὰρ ὡς ἄνθρωπος ὁ ϑεός, στόματος χαὶ γλώττης χαὶ ἀρτηριῶν δεό- 

μενος. αλλά γέ μοι δοχεῖ χατ᾽ ἐχεῖνον τὸν χρόνον ἱεροπρεπέστατόν τι 

ϑαυματουργῆσαι χελεύσας ἦχον ἀόρατον ἐν ἀέρι δημιουργηϑῆναι, πάντων 

ὀργάνων ϑαυμασιώτερον, ἁρμονίαις τελείαις ἡρμοσμένον, οὐχ ἄψυχον 

ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐχ σώματος χαὶ ψυχῆς τρόπον ζῴου συνεστηχότα, ἀλλὰ ψυχὴν 

λογικὴν ἀνάπλεω σαφηνείας χαὶ τρανότητος, ἣ τὸν ἀέρα σχηματίσασα 

χαὶ ἐπιτείνασα χαὶ πρὸς πῦρ φλογοειδὲς μεταβαλοῦσα χαϑάπερ πνεῦμα 

διὰ σάλπιγγος φωνὴν τοσαύτην ἔναρϑρον ἐξήχησεν, ὡς τοῖς ἔγγιστα τοὺς 

πορρωτάτω χατ᾽ | ἴσον ἀχροᾶσϑαι δοχεῖν. ἀνθρώπων μὲν γὰρ αἱ φωναὶ 

πρὸς μήχιστον ἀποτεινόμεναι πεφύχασιν ἐξασϑενεῖν, ὡς ἀριδήλους τοῖς 

μαχρὰν ἀφεστηχόσι μὴ γίνεσθαι τὰς ἀντιλήψεις ταῖς ἐπεχτάσεσιν ἐχ 

τοῦ χατ᾽ ὀλίγον ἀμαυρουμένας, ἐπειδὴ χαὶ τὰ ὄργανα φϑαρτά' τὴν δὲ 

χεχαινουργημένην φωνὴν ἐπιπνέουσα ϑεοῦ δύναμις ἤγειρε χαὶ ἐζωπύρει 

χαὶ ἀναχέουσα πάντῃ τὸ τέλος τῆς ἀρχῆς ἀπέφαινε τηλαυγέστερον, 

ἀχοὴν ἑτέραν πολὺ βελτίω τῆς δι᾿ ὥτων ταῖς ἐχάστων ψυχαῖς ἐντι- 

ϑεῖσα᾽ ἢ μὲν γὰρ βραδυτέρα πως οὖσα αἴσϑησις ἀτρεμίζει, μέχρις ἂν 

ὑπ᾽ ἀέρος πληχϑεῖσα διαχινηϑῇ, φϑάνει δ᾽ ἢ τῆς ἐνθέου διανοίας ὀξυ- 

τάτῳ τάχει προ παντῶσα τοῖς λεγομένοις. 

ςζι 

Ρ. 180 Μ. 

(10.) Φωνῆς μὲν δὴ τῆς ϑείας πέρι τοσαῦτα. δεόντως δ᾽ ἂν τις Ὁ 

ἀπορήσαι, τοῦ χάριν, πλείστων ὅσων μυριάδων εἰς ἕν ἠϑροισμένων 

χωρίον, ἕχαστον ϑεσπίζειν τῶν δέχα λογίων ἠξίωσεν ὡς οὐχὶ πρὸς 

πλείους; ἀλλ᾽ ὡς πρὸς ἕνα, οὐ μοιχεύσεις“ λέγων, ,οὐ φονεύσεις,“ ,,οὐ 

1 προϊέμενος Μ αὐτούς ἘΞ(Η!}) ἔλϑη ΑΡῊ (Τυγη.) ὑμέτερον Α 
3 ἀλλά γέ μοι Ν᾽ (ἀλλά γ᾽ ἐμοὶ ΔΓ 6π61}.): ἀλλ᾽ ἐμοὶ οοίουὶ (ν) χατ᾽᾿ Μ Αγιηῖ: 
τὰ χατ᾽ οοίογὶ {Ταγῃ.) 4 ἦχον Μ: ἠχὴν οοἰοτί (ν) τ ἡρμοσμένον ΜΑΡΕᾺΩ; 

ἡρμοσμένον σοττ, ἴῃ ἡρμοσμένων Η (ἡρμοσμένων νἹ ἄψυχον ὁοττ. ὁχ ἄψυχος Η 

0 οὐδὲ Ἐαὰ συνεστηχότα βοτίρμδὶ: συνεστηχότος ΑΡΕῊ, συνεστηχὸς (ἰ, συνε- 

στηχὼς Μ συνεστηχυῖαν ὁοηΐ. Μδησ, ψυχὴν] ἠἡχὴν ὁοοπὶ, Μαηρ, (εἴ, νο]. 11 277,19) 
πιϑα 

Ἵ ἀνάπλεω Μ: ἀνάπλεων σδίοτὶ τρανότητος Ε Ροϑὲ τρανότητος αὐά, 
περιέχουσαν (ΓΙ Βιορ βοὸς 9. τοὺς] καὶ τοῖς Ν 10 γὰρ οι. ἃ 

14 χαινουργουμένην ΜΝ ἐπιπνέουσαν ΡΘῊ 1ῦ πάντῃ] πᾶν Ν 

ἀρχῆς Μ Ατὰν (αηρ.): ἠχῦῆς οοίοτὶ (Ῥαγη.) ἀπέφηνε σοτγ, ὃὁχ ἀπέφαινε ἢ, 

ἀπέφηνε Μ (ν) 10 ἑχάστον [{ (Τατη.) 10. 11 ἐντεϑεῖσα ἢ 112 πῶς 

ρΡοκὶ οὖσα δἀ. τῶν ὥτων (ἨτΙβίορῃογβοη (ΝΔησ.) 18 δ᾽ ἡ] δὴ Ν 
19. προὐπαντῶσα βετίρδὶ (βἷὶς τι): προσυπαντῶσα οοαα, ; προαπαντῶσα νοὶ! Μίαπξ. 

20 δὴ τῆς ὁπ. Μ δεόντως} ἐξόντως ἡ 21 ἀπορήσαι (Η: ἀπορῆσαι 
ΜΕῊ!, ἀπορήσοι ΑΡ (κεἰς ΝΆΠπρ.) 22 ἐχάστῳ Ατιη 9 ἀλλὰ ΟΕ 

ὡς οὐ. Η (Τινη.) οὐ φονεύσεις οἴ). ΑΤῺ 
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χλέψεις“ (Βχοά. 20, 1385.) χαὶ τὰ ἄλλα ταύτῃ. λεχτέον οὖν ἕν μέν, 37 

ὅτι βούλεται χαλλιστον ἀναδιδάξαι μάϑημα τοὺς ἐντυγχάνοντας ταῖς 

ἱεραῖς γραφαῖς, ὡς ἄρα χαϑ᾽ αὑτὸν εἰς ἕχαττος, ὅταν ἴ νόμιμος χαὶ 

ϑεῷ χαταπειϑής, ἰσότιμός ἐστιν ὅλῳ ἔθνει πολυανϑρωποτάτῳ, μᾶλλον 

ὁ δὲ χαὶ πᾶσιν ἔθνεσιν, εἰ δὲ δεῖ περαιτέρω προελθόντα εἰπεῖν, χαὶ 

παντὶ τῷ χόσμῳ, διόπερ ἐν ἑτέροις ἐπαινῶν τινα δίχαιον ἄνδρα φησίν" 88 

»ἐγώ εἰμι ὁ ϑεὸς σός“ (θη. 17,1)" ὃ δ᾽ αὐτὸς ἣν χαὶ χύσμου ϑεύς, 

ὡς τοὺς ὑπηχήους τὴν αὐτὴν τεταγμένους τάξιν χαὶ ὁμοίως εὐαρε- 

στοῦντας τῷ ταξιάρχῳ τῆς ἴσης ἀποδοχῆς χαὶ τιμῆς μεταλαμβάνειν. 

Ι0 δεύτερον δέ, ὅτι χοινῇ μὲν ὡς πλήϑει τις ἐχχλησιάζων οὐχ ἐξ ἀνάγχης 39 

διαλέγεται ἑνί, ὅτε δὲ προστάττων ἢ ἀπαγορεύων, ἰδία ὡς ἑνὶ ἐχάστῳ 

τῶν ἐμφερομένων εὐθὺς ἂν δόξαι τὰ πραχτέα χαὶ χοινῇ πᾶσιν αϑρόοις 

ὑφηγεῖσϑαι" εὐπειϑέστερος δὲ ὁ τὰς παραινέσεις αὐτοπροσώπως δεχόμενος, 

ἡ ὃὲ συλλήβδην μεϑ᾽ ἑτέρων χεχώφωται τὸν ὄχλον ἀφηνιασμοῦ παρα- 

ιὸ χάλυμμα ποιούμενος. τρίτην, ἵνα μηδείς ποτε βασιλεὺς ἢ τύραννος 40 

ἀφανοῦς ἰδιώτου χαταφρονήσῃ γεμισϑεὶς ἀλαζονείας χαὶ ὑπεροψίας, ἀλλ᾽ 

1 Ν. εἰς τὰ τῶν ἱερῶν νόμων διδασχαλεῖα φοιτήσας [ χαλάσῃ τὰς ὀφρῦς, 

ἀπομαϑὼν οἴησιν εἰχότι μἄλλον ὃ᾽ ἀληϑεῖ λογισμῷ. εἰ γὰρ ὁ ἀγένητος 4] 

χαὶ ἄφθαρτος χαὶ ἀΐδιος χαὶ οὐδενὸς ἐπιδεὴς χαὶ ποιητὴς τῶν ὅλων 

Ι τὰ ἄλλα Μ: τἄλλα ΑΡ(, τάλλα ΒῊ οὖν ἕν μέν Μ Ατῆι: μὲν οὖν (οἴῃ. ἕν) 

δοίογι (ν) 2 ὅτι) ὡς ΑΡ χάλλιστα ΜΝ 4. πολυανϑρωποτεῦ τῷ 

(χ δγα8.) Εἰ, εὖ 'π α οοτγ, ΕΞ ὅ προσελϑόντα ἡ ὃ διόπερ σοὐά,: διότι 

Τυτη. ἄνδρα δίχαιον ἴγαῃβρ. ΔΡ ἱ ργ. ὁ οἵα. Ν σός ΜΑΡΕ; ὁ 

σός ἃ, σου Ἡ (Υ) ὁ δ᾽] ὁ γὰρ Ατηι ρΡοβὲ ἦν δά, γὰρ ΕῊ 
9. λαμβάνειν ΑΡ' 10 δ᾽ ΜΗ ὅτι οὐ. ΑΡ' πλήϑη Ν 
11 ἑνί, ὅτε Ε' (ςοπὶϊ. Μδηρ.): ἐνίοτε ΜΑΡΗ͂, ἑνὶ ἑχάστω (ἰ δὲ οαν. (1 

προστάττει ἢ ἀπαγορεύει ὁοὨϊεῖο ἰδία Μ: ἰδία δ᾽ ΡΘΗ, ἰδία δὲ ΑΡ 

12 ἂν δόξαι] ἂν δέξεται Η ; ἐνδέξεται ΤΙ. 12 δὲ Μὰ : οἷ. οοἰοτί; γὰρ Τοῃΐ. 

Μδηρ.; ὅτι εὐπειϑέστερος ΑΥπὶ 1ὅ ποιούμενον Τ ΓΗ. 1 χαταφρονήσει Εὶ 

11 χαλάσει 18 ἀληϑὴ Εὶ ἀγέννητος ΡῈ 

18---918.18 ΠῊ (01. 221ν Φίλωνος: ἄνθρωπος ὧν εὐπρόσιτος χαὶ εὐέντευχτος (918,8) ἔσο 

τοῖς πᾶσι καὶ ἔϑιζε τὴν ζ{σγεαυτοῦ ὀιάνοιαν ἀνϑρωποπαϑεῖν οὐ μόνον διὰ τὰς ἀδήλους πρὸς 

ταπάντη (5810) βουλὰς χαὶ τῶν εὖ πραττόντων χαὶ τῶν ἐν καχοπραγίαις, ἀλλὰ χἂν βεβαίως 
παραμένῃ (218,18 --- ] 8), μὴ τραχηλιᾶν ἐπὶ τὴν τραγῳδουμένὴν εὐτυχίαν (εἴ. 278.13}. εἰ γὰρ 

ὁ ἀγέννητος χαὶ ἀϑάνατος καὶ ἀΐδιος χαὶ οὐδενὸς ἐπιδεόμενος χαὶ ποιητὴς τῶν ὅλων καὶ 

εὐεργέτης χαὶ βασιλεὺς βασιλέων καὶ ϑεὸς ϑεῶν οὐδὲ τὸν ταπεινότατον ὑπεριδεῖν ὑπέμεινε 
ϑείων λογίων, ἀλλὰ χαὶ τοῦτον ἠξίωσεν εὐωχίσαι ϑεσμῶν ἱερῶν ἱεροφαντούμενον ἑστιᾶν, 

τί ἐμοὶ τῷ ϑνητῷ προσῆχεν ὑψαυχενεῖν ἢ πεφυσῆσθαι [περι]φρυαττομένῳ πρὸς τοὺς 

ὁμοίους, καὶ μίαν μητέρα τὴν κοινὴν ἁπάντων ἀνθρώπων φύσιν χεχτημένον ([8---278,8); 
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χαὶ εὐεργέτης χαὶ βασιλεὺς βασιλέων χαὶ ϑεὸς ϑεῶν οὐδὲ τὸν ταπει- 

γότατον ὑπεριδεῖν ὑπέμεινεν, ἀλλὰ χαὶ τοῦτον εὐωχῆσαι λογίων χαὶ 

ϑεσμῶν ἱερῶν ἠξίωσεν, ὡς μόνον ἑστιᾶν μέλλων χαὶ μόνῳ τὸ συμ- 

πόσιον εὐτρεπίζεσϑαι πρὸς ψυχῆς ἀνάχυσιν ἱερυφαντουμένης, ἡ ϑέμις τὰς 

μεγάλας τελεῖσϑαι τελετάς, ἐμοὶ τῷ ϑνητῷ τί προσῆχον ὑψαυχενεῖν χαὶ ὃ 

πεφυσῆσϑαι φρυαττομένῳ πρὸς τοὺς ὁμοίους, οἱ τύχαις μὲν ἀνίσοις 

ἴσῃ ὃὲ καὶ ὁμοίᾳ συγγενείᾳ χέχρηνται μίαν ἐπιγραψάμενοι μητέρα τὴν 

ΑΣ χοινὴν ἁπάντων ἀνθρώπων φύσιν; εὐπρόσιτον οὖν χαὶ εὐέντευχτον 

ἐμαυτὸν παρέξω, χἄν τὸ τῆς γῆς χαὶ τῆς θαλάττης χράτος ἀνάψωμαι., 
τοῖς ἀπορωτάτοις χαὶ ἀδοξοτάτοις χαὶ οἰχειοτάτης συμμαχίας ἐρήμοις, 10 

ἑχατέρου τῶν γονέων ὀρφανοῖς χαὶ γυναιξὶ χηρείαν ὑπομενούσαις χαὶ 

πρεσβύταις ἢ μὴ παιδοποιησαμένοις τὸ παράπαν ἢ ἀποβαλοῦσιν ὦχυ- 

43 μόρους οὗς ἐγέννησαν. ἄνθρωπος γὰρ ὧν ὄγχον χαὶ σεμνότητα τετραγῳ- 

δημένην οὐ διχαιώσω προσίεσθαι, μενῶ ὃ᾽ ἐντὸς τῆς φύσεως τοὺς 

ὅρους αὐτῆς μὴ ὑπερβαίνων, ἀλλ᾽ ἐθίζων τὴν ἐμαυτοῦ διάνοιαν ἀνῦρω- 1 
ποπαϑεῖν, οὐ μόνον διὰ τὰς ἀδήλους πρὸς τἀναντία μεταβολὰς χαὶ τῶν 

εὖ πραττόντων χαὶ τῶν ἐν χαχοπραγίαις, ἀλλὰ χαὶ διὰ τὸ ἁρμόττειν, 

χἂν ἀτρέπτως χαὶ βεβαίως παραμένῃ τὸ εὐτυχεῖν, μὴ ἐπιλανϑανεσϑαί 

τινα ἑαυτοῦ. διὰ ταῦτά μοι δοχεῖ τοὺς χρησμοὺς ἑνιχῶς ἀποτεινάμενος 

ὡς πρὸς ἕνα ϑεσπίζειν ἐϑελῇσαι. δ 

44 (11.) Πάντα δ᾽ ὡς εἰχὸς τὰ περὶ τὸν τόπον ἐθαυματουργεῖτο, 

«τύποις βροντῶν μειζόνων ἣ ὥστε χωρεῖν ἀχοάς, ἀστραπῶν λάμψεσιν 

αὐγοειδεστάταις, ἀοράτου σαλπιγγος ἠχῇ πρὸς μήχιστον ἀποτεινούσῃ, 

καϑόδῳ νεφέλης, ἣ χίονος τρόπον τὴν μὲν βάσιν ἐπὶ τῆς ἡἠρήρειστο, 

τὸ ἃ ἄλλη σῶμα πρὸς αἰϑέριον ὕψος ἀνέτεινε, πυρὸς οὐρανίου φορᾷ 2 

χαπνῷ βαϑεῖ τὰ ἐν χύχλῳ συσχιάζοντος: ἔδει γὰρ ϑεοῦ δυνάμεως 

1 βασιλέων ΜΝ: τῶν βασιλέων οοίοτὶ (ν) τῶν ϑεῶν (ἱ 1.2 τὸν ταπει- 
νήτατον ΜΝ ὉΗ; τοῦ ταπεινοτάτου ἑοίοτγὶ (ν) 2 περιιδεῖν Ν ὑπέμενεν Α 

οἷς 

4 Ψυχὴν Ε' ὃ τί τὸ προσῆχον ἢ 6 ἀνίσαις ἢ ἴ μητέρα Ν᾽ Αγ: 

μορφὴν ΕΘῊ ων. ΡΈ (Τ αγη.), γραφὴν ΑΡ 8 ἀνθρώπων οι. Μ 9. ργ. τῆς ὁπ|. Ν 
ρμοβῖ καὶ διά. τὸ Ε' (ν) αἰϊ. τῆς οἵα. ΝΜ 10 οἰχειοτάτοις ἴ, (ΤΌτη.) 

11 χηρίαν Ε' 132 πρεσβυτάταις Ν μὴ ΜΕ6: μηδὲ ΑΡΗ͂ (Τυγη.) 
παιδοποιησαμέναις ὃ] 14 μένω ΕῊ δὲ ἈΡ(ὲ 16 διὰ] πρὸς ἡ 
Ροβὶ ἀδήλους Δ04. τῶν ἐναντίων Η (ν) πρὸς] εἰς ΜΗ πρὸς τἀναντία οὐ, ἢ 

τὰ ἐναντία ἡ ι1 αἱὲ. χαὶ οἴη, ΑΡ 18 παραμένη ἈΡΕΌΘΠΗ:; μένη ΜῊ (ν) 

19. ξἐχυτοῦ οὐ: αὑτοῦ ν ἀποτεινάμενος Μ: ἀποτεινόμενος σοίοτί (ν) 

2 ἀποτεινούσης Εὶ 34 ἠρήρειστο ΑΡΟΗ͂ : ἐρήρειστο Ε', ἐρείριστο Ἡ (5ὶς Μίδῃρ,) 

95. δὲ ΕΠΗ 20 σχιάζοντος Μ 



ΒΕ ΡΕΘΑΝΟΘΟ ΟἽΩ 

ἀφιχνουμένης μηδὲν τῶν τοῦ χύσμου μερῶν ἡσυχάζειν, ἀλλὰ πάντα 

Ρ. 188 ΜΝ. πρὸς ὑπηρεσίαν  συγχεχινῆσϑαι. παρειστήχει δὲ ὃ λεὼς ἀγνεύσας 40 

ὁμιλιῶν τῶν πρὸς γυναῖχας χαὶ πασῶν ἡδονῶν ἔξω τῶν πρὸς τροφὰς 

ἀναγχαίων ἀποσχόμενος, λουτροῖς τε χαὶ περιρραντηρίοις χαϑηράμενος 

ὁ ἐχ τριῶν ἡμερῶν, ἔτι χαὶ τὰς ἐσθῆτας ἀποπλυνάμενος, ἐν τοῖς μάλιστα 

λευχείμων, ἀχροβατῶν χαὶ ἀνωρϑιαχὼς τὰ ὦτα, Μωυσέως προδηλώ- 

σαντος εὐτρεπίζεσϑαι πρὸς ἐχχλησίαν" ἔγνω γὰρ αὐτὴν ἐσομένην, ἡνίκα 

μόνος ἀναχληϑεὶς ἐχρησμῳδεῖτος φωνὴ δ᾽ ἐχ μέσου τοῦ ῥυέντος ἀπ᾿ 46 
οὐρανοῦ πυρὸς ἐξήχει χαταπληχτιχωτάτη, τῆς φλογὸς εἰς διάλεχτον 

10 ἀρῦρουμένης τὴν συνήθη τοῖς ἀχροωμένοις, ἡ τὰ λεγόμενα οὕτως 
-" ἐναργῶς ἐτρανοῦτο, ὡς ὁρᾶν αὐτὰ μᾶλλον ἢ ἀχούειν δοχεῖν. ἐγγυᾶται 41 

δέ μου τὸν λόγον ὁ νόμος, ἐν ᾧ γέγραπται’ «πᾶς ὁ λαὸς ἑώρα τὴν 

φωνήν“ (Εχοά. 20,18)" ἐμφαντιχώτατα' τὴν μὲν γὰρ ἀνθρώπων ἀχου- 

στὴν εἶναι συμβέβηχεν, ὁρατὴν δὲ ὡς ἀληϑῶς τὴν ϑεοῦ. διὰ τί; ὅτι 

ιὸ ὅσα ἄν λέγῃ ὃ ϑεός, οὐ ῥήματά ἐστιν ἀλλ᾽ ἔργα, ἅπερ ὀφθαλμοὶ πρὸ 

ὥτων δικάζουσι. παγχάλως μέντοι χαὶ ϑεοπρεπῶς εἴρηται ἐχ τοῦ 48 

πυρὸς ἢ φωνὴ προέρχεσθαι" ἠχρίβωται γὰρ χαὶ βεβασάνισται τὰ τοῦ 

ϑεοῦ λόγια χαϑάπερ χρυσὸς πυρί, μηνύει δὲ χαὶ διὰ συμβόλου τι τοιοῦτον" 

ἐπειδὴ τοῦ πυρὸς τὸ μὲν φωτίζειν τὸ δὲ χαίειν πέφυχεν, οἱ μὲν τοῖς 49 

30 χρησμοῖς ἀξιοῦντες εἶναι χαταπειϑεῖς ὡς ἐν ἀσχίῳ φωτὶ τὸν ἀεὶ χρόνον 

βιώσονται τοὺς νόμους αὐτοὺς ἀστέρας ἔχοντες ἐν ψυχῇ φωσφοροῦντας, 

ὅσοι δ᾽ ἀφηνιασταί, χαιόμενοι χαὶ χαταχαιόμενοι διατελοῦσιν ὑπὸ τῶν 

ἔνδον ἐπιϑυμιῶν, αἱ φλογὸς τρόπον πορϑήσουσι τὸν σύμπαντα τῶν 

ἐχόντων βίον. 

1 ἡσυχάζειν μερῶν ἰτᾶῃβρ. Μ ὃ τὰς τροφὰς Η (ν) 4 ἀπεχόμενος Ἡ 

(Τὰ) Ὁ ἔτι) ἐπεὶ Ν τὴν ἐσθῆτα Ν ὃ ἀνωρϑωχὼς ΜΕῚ, ἀνωρ- 

ϑιωχὼς ΕΞ μωυσέως Μι: μωσέως οεἰοτὶ 8 μόνως ἴσθι, Τλιοδα, 

ἀναχλιϑεὶς ΜΕῊ! ῥυέντος ΜΝ ται; φυέντος σοίθτὶ 9. διάλεχτον] ὅτα- 
λεχτιχὴν Μ 10 ἀϑρουμένης Εὶ ἢ ΔἈἙ: ἣ σείοτϊ (γ), ἢ Αταὶ 

ΤῊ 

11 ἐτρανοῦτο αὐτοῖς Ατιῃ αὐτὰ ΜῸΡΞ Ατ: αὐτὸ ΡΙΒῊΗ (ν), ὡὐεὶ Α 

14 ὁρατὴν δὲ ὡς οἴη. ἁτίιῃ ὃ ΜΝ τὴν ϑεοῦ ΜΕ: τὴν τοῦ ϑεοῦ ΡῈ, 
τοῦ ϑεοῦ Η (ν) 15. ἂν] ἐὰν ΚΟ ῥήματ᾽ Εὰ ἀλλ᾽ ἔργα] ἄνεργα Ε 
16 τῶν ὥτων Μ (ΔΙδΔηρ.) διχάζουσι Μ' Αὐπι: διορίζουσι οοἰοτὶ μέντοι] μὲν Η 

(Τα γι.) 10. 117 εἴρηται ἐχ τοῦ πυρὸς ἡ φωνὴ Ἡ: ἐκ τοῦ πυρὸς ἡ φωνὴ λέγεται ὁοίοτί 
11 βεβασάνισται) δεδαπάνηται Η 11.18 τοῦ ϑεοῦ Μ: τοῦ οἵη, σοίογὶ 

18 χαὶ οτ. Ατιῃ. τῇ ἢ τι Εὶ τοιοῦτο ΕῊ (ν) 19. 30 τοῖς χρητ- 
μοῖς οὐ. ἃ 90 αἰεὶ Εα 28 τῶν] τὸν Α 
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δ0 (12... μὲν οὖν ἀναγχαῖον ἦν προδηλῶσαι, ταῦτ᾽ ἐστίν. ἐπ᾽ 
αὐτὰ δὲ ἤδη τρεπτέον τὰ λόγια χαὶ πάντα τὰ ἐν τούτοις ἐρευνητέων διά- 

φόρα. δέχα τοίνυν ὄντα διένειμεν εἰς δύο πεντάδας, ἃς δυσὶ στήλαις 

ἐνεχάραξε, χαὶ ἢ μὲν προτέρα πεντὰς τὰ πρωτεῖα ἔλαχεν, ἣ δ᾽ ἑτέρα 

δευτερείων ἠξιοῦτο. χαλαὶ δ᾽ ἀμφότεραι χαὶ βιωφελεῖς, εὐρείας ὁδοὺς ὃ 

χαὶ λεωφόρους ἑνὶ τέλει περατουμένας ἀναστέλλουσαι πρὸς ἄπταιστον 

δ] ψυχῆς ἐφιεμένης ἀεὶ τοῦ βελτίστου πορείαν. ἢ μὲν οὖν ἀμείνων πεντὰς 

τοιάδε ἦν: περὶ μοναρχίας, ἦ μοναρχεῖται ὃ χύόσμος" περὶ ξοάνων χαὶ 
ἀγαλμάτων χαὶ συνόλως ἀφιδρυμάτων χειροχμήτων" περὶ τοῦ μὴ λαμ- 

βάνειν ἐπὶ ματαίῳ ϑεοῦ πρόσρησιν: περὶ τοῦ τὴν ἱερὰν | ἑβδόμην ρν. 189 Ν. 

ἄγειν ἱεροπρεπῶς" περὶ γονέων τιμῆς χαὶ ἰδίᾳ ἑχατέρου χαὶ ἀμφοτέρων 11 

χοινῇ ὡς εἶναι τῆς μιᾶς γραφῆς τὴν μὲν ἀρχὴν ϑεὸν χαὶ πατέρα χαὶ 

ποιητὴν τοῦ παντός, τὸ δὲ τέλος γονεῖς, οἱ μιμούμενοι τὴν ἐχείνου 

φύσιν γεννῶσι τοὺς ἐπὶ μέρους. ἣ δ᾽ ἑτέρα πεντὰς τὰς πάσας ἀπα- 

Ἰορεύσεις περιέχει" μοιχείας, φόνου, χλοπῆς, ψευδομαρτυριῶν, ἐπι- ιὸ 

ϑυμιῶν. 

-- 

ὅ2 Ἐπισχεπτέον δὲ ετὰ πάσης ἀχριβείας τῶν λογίων ἔχαστον μηδὲν 

πάρεργον αὐτῶν ποιουμένους. ἀρχὴ δ᾽ ἀρίστη πάντων μὲν τῶν ὄντων 

ϑεός, ἀρετῶν δ᾽ εὐσέβεια: περὶ ὧν ἀναγχαιότατον πρῶτον διεξελϑεῖν. 

πλάνος τις οὐ μιχρὸς τὸ πλεῖστον τῶν ἀνθρώπων Ἰένος χατέσχηχε 50 

περὶ πράγματος, ὅπερ ἢ μόνον ἣ μάλιστα ἣν εἰχὸς ἀπλανέστατον ταῖς 

δ8 ἐχάστων διανοίαις ἐνιδρῦσϑαι. ἐχτεϑειώχασι γὰρ οἱ μὲν τὰς τέσσαρας 

1 ἦν ἀναγκαῖον ἰγδῆϑρ. Η (ν), ἦν οτ!. Μ ταῦτά ἐστιν Μ 2 δὲ Μ: δ᾽ οοιοτὶ 
ἃ ἐχάραξε Η (Τπγη.) προτέρα] ἐτέρα ΝΜ, οῃ. Ατιῃ ἡ δ᾽ ἑτέρα] ἡ δὲ 
δευτέρα Η (ν) ὃ δευτερείων] τῶν ἡσσόνων Ἡ (ν) καλαὶ} χαλεῖς ἡ 
δὲ ΑΡ 6 ἑνὶ] ἐν Ν ἀνατέλλουσαι Η (Το γη.), ἀναγγέλλουσαι Ν᾽ Ατιῃ 

1 ἐφιεμένου Ν αἰεὶ ΟΗ 9. χειροτμήτων Ν, χειροδμήτων Εὶ 
10 ἐπὶ] ἐν ΑΡ ϑεοῦ πρόσρησιν ΝΜ Ατπὶ: πρόσρησιν ϑεοῦ οοίογὶ (ν) 

11 ρτ. χαὶ οἴη. ΝΜ ἰδίας ΜΝ 12 χὐδη Ἢ τῆς] τῆς μὲν Η (Τυτηῃ.) 

γραφῆς] πεντάδος ἐοηΐ. Μὴ. μὲν οὐν. Ἡ (ΤΌΓΩ.) 14. πεντὰς τὰς οι. ΜΝ 

158 ροβὶ περιέχει δὰ, τούτων Δ (Δίδ)5.) μοιχείας Μ: μοιχειῶν οοίοτὶ {(Ταγη.) 

18 ποιουμένους ὁσΟΥΓ, 6Χχ ποιούμενος Η ἃ ὁπ. ΑΤΙῚ μὲν οἷ. Τυτγη. 

19. δὲ ΑΡῸΕ ὧν] ἧς τίη 30. πλεῖστον] πρῶτον ἢ) 21 περὶ -- ἐνι- 
δρῦσϑαι (322) οἴη, }) ἢ μόνον ἢ] ἡ μόνη ἡ 2} ἐνιδρύεσθαι ἈΡ, ἐνιδρὺ.- 
σασϑαι ΝΜ ἐχτεϑείχασι Μ΄, ἐχτεϑεάκασι ΠῈ, ἐντεϑεάχασι Ὁὃ᾽' τὰς οἴ. ἢ 

18,19. 0Ὲ ἰο!. 2941 τοῦ αὐτοῦ; ἀρχὴ ἀρίστη πάντων μὲν ϑεός, ἀρετῶν δὲ εὐσέβεια. 
20 --- 381,6 ὉΡ [0]. 206.) Ὲ (ο]. 80. Φίλωνος ἐκ τοῦ εἰς τὸν δεχάλογον: πλάνος τις --- 
παρεκαλύψαντο, 
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ἀρχάς, γῆν χαὶ ὕδωρ χαὶ ἀέρα χαὶ πῦρ. οἱ δ᾽ ἥλιον χαὶ σελήνην καὶ 

τοὺς ἄλλους πλανήτας χαὶ ἀπλανεῖς ἀστέρας, οἱ δὲ μόνον τὸν οὐρανόν, 

οἱ δὲ τὸν σύμπαντα χόσμον" τὸν δ᾽ ἀνωτάτω χαὶ πρεσβύτατον, τὸν 

Ἱεννητήν, τὸν ἄρχοντα τῆς μεγαλοπόλεως, τὸν στρατάρχην τῆς ἀηττήτου 

δ στρατιᾶς, τὸν χυβερνήτην, ὃς οἰχονομεῖ σωτηρίως ἀεὶ τὰ σύμπαντα, 

παρεχαλύψαντο ψευδωνύμους προσρήσεις ἐχείνοις ἐπιφημίσαντες ἑτέρας 

ἕτεροι. χαλοῦσι γὰρ οἱ μὲν τὴν γῆν Κόρην, Δήμητραν, Πλούτωνα, τὴν 54 

δὲ ϑάλατταν []οσειδῶνα, δαίμονας ἐναλίους ὑπάρχους αὐτῷ προσανα- 

πλάττοντες χαὶ ϑεραπείας ὁμίλους μεγάλους ἀρρένων τε χαὶ θηλειῶν, 

τὸ Ἥραν δὲ τὸν ἀέρα χαὶ τὸ πῦρ “ἤφαιστον χαὶ ἥλιον ᾿Απόλλωνα χαὶ σελήνην 

“Αρτεμιν χαὶ ἑωσφόρον ᾿Αφροδίτην χαὶ στίλβοντα ᾿ Ἑρμῆν" χαὶ τῶν ἄλλων δὃ 
ἀστέρων ἔχάστου τὰς ἐπωνυμίας μυϑογράφοι παρέδοσαν, οἱ πρὸς ἀπάτην 

ἀχοῆςς εὖ τετεχνασμένα πλάσματα συνυφήναντες ἔδοξαν περὶ τὴν τῶν 

ὀνομάτων ϑέσιν χεχομψεῦσϑαι" τόν τε οὐρανὸν εἰς ἡμισφαίρια τῷ λόγῳ 50 

15 διχῇ διανείμαντες, τὸ μὲν ὑπὲρ Τῆς, τὸ δ᾽ ὑπὸ τῆς, Διοσχόρους ἐχά- 

λεσαν τὸ περὶ τῆς ἐτερημέρου ζωῆς αὐτῶν προστερατευσάμενοι διήγημα. 

τοῦ γὰρ οὐρανοῦ συνεχῶς χαὶ ἀπαύστως ἀεὶ χύχλῳ περιπολοῦντος, ὃτ 

ἀνάγχη τῶν ἡμισφαιρίων ἑχάτερον ἀντιμεϑίστασϑαι παρ᾽ ἡμέραν ἄνω 

τε χαὶ χάτω γινόμενον ὅσα τῷ δοχεῖν" ἄνω γὰρ χαὶ χάτω πρὸς ἀλή- 

Ρ. 190 Μ. ϑειαν οὐδὲν ἐν σφαίρᾳ, πρὸς δὲ τὴν ἡμετέραν σχέσιν αὐτὸ μόνον 

31 εἴωϑε λέγεσθαι τὸ μὲν ὑπὲρ χεφαλὴς ἄνω, χάτω δὲ τοὐναντίον. τῷ ὃδ 

δὴ φιλοσοφεῖν ἀνόϑως ἐγνωχότι χαὶ ἀδόλου χαὶ χαϑαρᾶς εὐσεβείας 

Ι γῆν οὐ. ὈῈ δὲ Ὁ 2 ἄλλους οι. 1) οἱ δὲ μόνον τὸν οὐρανόν 
οἵα, ΕἸοδῖ. 3. ρθη τὸν οἵα. Μ σύμπαντα τὸν χόσμον ὮἢὉ 
τὸ ὃ Ν δὲ Ὁ ἀνώτατον ΜΝ ὦν 4 τὸν γεννητήν) τὸν γενέτην Εὶ, 

τὸν ἀγένητον Μ (Μδηᾳ.), καὶ γεννητήν Π)}", χαὶ ἀγέννητον ΠΗ 4. μεγαλοπόλεως 
ΜῸ Αγ: μεγάλης πόλεως ορίοτὶ (Τ γη.) στρατάρχην ΝΜ: στρατιάρχην οοίοτί 
(Ταγι.) ἀηττήτου] ἀνωτάτω Ὁ ὃ οἰαχονομεῖ ἑοοηΐ. Μδηρ. 

σωτηριωδῶς ἢ αἰεὶ ΕΗ ἱ οἱ μὲν ροβί τὴν γῆν ἔγδῆ8ρ. Ἡ, οὠ, 1, (Τ᾿ ἀτῃ.) 
δήμητραν οοὐά.: Δήμητρα ν 8 ϑάλασσαν ΑΡΗ 9. ροβὲ ϑεραπείας δά. 

αὐτοῦ Ατπὶ μεγάλων Ε 12 τὰς ἐπωνυμίας ἑχάστου ἴγαπβρ. ΜΝ 

ϑυϑογράφοι ΟΠ τ Βιορπούβοὺ {Νδηρ.): μυϑογράφους Μι, μυϑογράφοις οοίοτί, τοῖς μυϑο- 

ράφοις Αγπι 12 τετεχνιτευμένα Ἡ (Μδημρ,.) συνυφάναντες Εἰὶ, συνυφαί- 

νοντες Η (Τ γι.) 14 τόν τεῇ τὸν ὄντα τὲ ἡμισφαίρια Μὰ ἄτη: 

ἡμισφαίριον σοἴοτί (ν) τῷ λόγῳ οῃ. Μ ἅτ ((οτί. τγοοῖο) 1ὃ διχῇ] δύο 

ΕΥΤῚ δὲ ἡ ὑπὸ γῆν ΑΡ διοσχούρους ἃ 18, 16 ἐκάλεσαν 
τὸ οσοὐά.: ἐχαλέσαντο ΤΏΙ. 10 ἑτερημερίας (οἴη. ζωῆς) ΔΡ, ζωῆς 88. ΡΞ 
19. γινόμενον --- χάτω οἵη. Μ γινήμενον ΡῈ; γινομένων ΘΗ (ν); χινούμενον 

ἐοη]. Μδηρ. 411, χαὶ] ἢ Ατιὴ 90 σφαίρα Μ Αται; σφαίραις ὁδίοτὶ (Υ) 

21 τῷ] τὸ ἡ 22 ἀνοϑεύτως ΜΝ 
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μεταποιουμένῳ χάλλιστον χαὶ ὁσιώτατον ὑφηγεῖται παράγγελμα, μηδὲν τῶν 

τοῦ χόσμου μερῶν αὐτοχρατῇ ϑεὸν ὑπολαμβάνειν εἶναι" χαὶ γὰρ γέγονε, 

ἡένεσις δὲ φθορᾶς ἀρχή, χἂν προνοίᾳ τοῦ πεποιηχότος ἀϑανατίζηται, 

χαὶ ἦν ποτε χρόνος, ὅτε οὐχ ἦν" ϑεὸν δὲ πρότερον οὐχ ὄντα χαὶ ἀπό 
9. τινος χρόνου γενόμενον χαὶ μὴ διαιωνίζοντα λέγειν οὐ ϑεμιτόν. (13,} ἀλλὰ ὁ 

γὰρ ἔνιοι περὶ τὰς χρίσεις ἀπονοίᾳ τοσαύτῃ χέχρηνται, ὡς οὐ μόνον τὰ 

εἰρημένα ϑεοὺς νομίζειν, ἀλλὰ χαὶ ἔχαστον αὐτῶν μέγιστον χαὶ πρῶτον 

ϑεόν, τὸν ὄντα ὄντως ἣ οὐχ εἰδότες ἀδιδάχτῳ τῇ φύσει ἢ οὐ σπουδά- 

ζοντες μαϑεῖν, ἕνεχα τοῦ μηδὲν ἔξω τῶν αἰσθητῶν ἀόρατον χαὶ νοητὸν 
αἴτιον ὑπολαμβάνειν εἶναι, χαίτοι σαφεστάτης ἐγγὺς παραχειμένης 1 

00 πίστεως. ψυχῇ γὰρ ζῶντες χαὶ βουλευόμενοι χαὶ πάνϑ᾽ ὅσα χατὰ τὸν 

ἀνθρώπινον βίον δρῶντες οὐδέποτε ψυχὴν ὀφθαλμοῖς σώματος ἴσχυσαν 

ϑεάσασϑαι, καίτοι φιλοτιμηϑέντες ἂν πάσας φιλοτιμίας, εἴ πως ἰδεῖν 

οἷόν τε ἣν τὸ ἄγαλμα τὸ πάντων ἱεροπρεπέστατην, ἀφ᾽ οὗ χατὰ μετά- 

βασιν εἰχὸς ἦν ἔννοιαν τοῦ ἀγενήτου χαὶ ἀιδίου λαβεῖν, ὃς ἅπαντα τὸν 15 

χόύσιωον ἡνιοχῶν σωτηρίως ἀόρατος ὧν χατευϑύνει. χαϑάπερ οὖν τοῦ 
εἸάλου βασιλέως τὰς τιμὰς εἴ τις τοῖς ὑπάρχοις σατράπαις ἀπένειμεν, 

ἔδοξεν ἂν οὐχ ἀγνωμονέστατος μόνον ἀλλὰ χαὶ ῥιψοχινδυνότατος εἶναι 

χαριζόμενος τὰ δεσπότου δούλοις, τὸν αὐτὸν τρόπον [ἂν] τοῖς αὐτοῖς εἴ 

τις γεραίρει τὸν πεποιηχότα τοῖς γεγονόσιν, ἴστω πάντων ἀβουλότατος 39 

ὧν χαὶ ἀδιχώτατος, ἴσα διδοὺς ἀνίσοις οὐχ ἐπὶ τιμῇ τῶν ταπεινοτέρων 

02 ἀλλ᾿ ἐπὶ “χαϑαιρέσει τοῦ χρείττονος. εἰσὶ δ᾽ οἱ χαὶ προσυπερβάλλουσιν 

ἀσεβείᾳ μηδὲ τὸ ἴσον ἀποδιδόντες, ἀλλὰ τοῖς μὲν τὰ πᾶντα τῶν ἐπὶ 

θ 

1 ἀντιποιουμένω Ε' 2 αὐτοχρατῇ θεὸν ΜΝ Αται: αὐτοχρατὲς οοίογὶ (ΤΌτγη.) 
ὃ χἂν ἈΡΕῊΗ: καὶ Μ0Ὸ ἀϑανατίξονται (ὑ; ἀπαϑανατίζηται Μδηρ. 4 ροβὶ 
πρότερον δά. μὲν ΗΡΞ2 (Ὁ) ὃ γινόμενον ΜΝ θ ἀπονοίᾳ] ἀνοίᾳ ὁοηΐ. Μδησ. 
ὡς) ὥστε ΜΝ (Ιαιρ) μόνα ΜΝ Ἵ προειρημένα ἡ νομίζουσιν Ν 

8 α 
8. ϑεόν οἱ τὸν οῃ. Μ ὄντα ὄντως Η, ὄντως οω. Ν ἣ οἵη. ΑΤΩ 

ἀδιδάκτω τῇ φύσει Μ Ατιη: ἀδιδαχτωτάτη φύσει Ε, ἀδιδαχτοτάτη φύσει ΘΥ (ΤΌ γη.), 
ἀδιδαχτοτάτω φύσει ΑἹ’ 10 αἴτιον] ἕτερον Ν 11 ροβὲ ζῶντες πβἀά. 

ἄνθρωποι ΑΤῺΣ βουλόμενοι σοηΐ. Μίδηρ. 18 πάσαις φιλοτιμίαις ΕἸοΗΙ, 14 τὸ 

ἄγαλμα τὸ πάντων (οἴη. ΑΥΠ) ἱεροπρεπέστατον Μ' τὰ: ἀγαλμάτων ἱεροπρεπέστατον σθίοτὶ 
(Τυγη.) 14. 18 μετανάβασιν σοηϊ. ϑηρ, ὃ ἀγεννήτου ΜΕῊ ὃς} ὡς Ν 
117 ὑπάρχοις σατράπαις ΜΕ: ὑπάρχοις χαὶ σατράπαις οοίοτί (ν) 18 εἶναι δηΐθ 
μόνον δά. Ἡ (Τατγη.), ροϑὲ μόνον Μ ῥυψοχινδυνώτατος ΑΡ εἶναι ἢ. 1. οὐ. ἢ 
{Τὰ τγη.) 19 ἂν 500] 5ὶ 19. 20 εἴ τις Μ: ο. σοιοτὶ (νὴ) 

90 γεραίρει ΜΑΡ: γεραίρη οΧ γεραέρει σοττ, Η, γεραίρη ΕΟ (ν) ἀβουλώτατος Η 

90, 21 ἀδιχώτατος ὧν καὶ ἀβουλότατος ἴγᾶηβρ. Εὶ 22 χαὶ οἵ. τίη 28 μηδὲ ΜᾺ 
Αὐτὰ: μηδὲν οοἴοῦγ! (Τ τη.) τὸ ἴσον ἀποδιδόντες Μ: τῶν ἴσων μεταδιδόντες σοἰοτὶ 

(Τυγη.); τὸ ἴσον διδόντες Μίδῃν, πάντα τῶν] πάντων ἢ 
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τιμῇ χαριζόμενοι, τῷ δ᾽ οὐδὲν νέμοντες ἀλλ᾽ οὐδὲ μνήμην, τὸ χοινό- 

Ρ. 191 Μ. τατον" ἐπιλήθονται ἠὰρ οὗ μόνον μεμνῆσθαι προσῆχον ἦν,  ἐπι- 

τηδεύοντες οἱ βαρυδαίμονες ἐχούσιον λήϑην. ἔνιοι δὲ χαὶ στομάργῳ 68 

χατεχύμενοι λύττῃ τὰ δείγματα τῆς ἐνιδρυμένης ἀσεβείας εἰς μέσον 

δ προφέροντες βλασφημεῖν ἐπιχειροῦσι τὰ ϑεῖον, ἀχονησάμενοι χαχήγορον 

Ἰλῶτταν, ἅμα καὶ λυπεῖν ἐθέλοντες τοὺς εὐσεβοῦντας, οἷς ἄλεχτον χαὶ 

ἀπαρηγόρητον εὐθὺς εἰσδύεται πένθος τὴν ὅλην πυρπολοῦν ψυχὴν δι᾽ 

ὥτων: ἢ γὰρ τῶν ἀνοσίων ἑλέπολις τοῦτ᾽ ἐστίν, ᾧ πόνῳ τοὺς φιλο- 

ϑέους ἐπιστομίζουσι νομίζοντας ὑπὲρ τοῦ μὴ παροξύνειν ἐν τῷ παρύντι 

10 χάλλιστον ἧἥσυχίαν. (14.) πᾶσαν οὖν τὴν τοιαύτην τερϑρείαν ἀπω- θ4 

σάμενοι τοὺς ἀδελφοὺς φύσει αἡ προσχυνῶμεν, εἰ χαὶ χαϑαρωτέρας χαὶ 

ἀϑανατωτέρας οὐσίας ἔλαχον --- ἀδελφὰ δ᾽ ἀλλήλων τὰ γενόμενα χαθὸ 

γέγονεν, ἐπεὶ χαὶ πατὴρ ἁπάντων εἷς ὁ ποιητὴς τῶν ὅλων ἐστίν ---, 

ἀλλὰ χαὶ διανοίᾳ χαὶ λόγῳ χαὶ πάσῃ δυνάμει τῇ τοῦ ἀγενήτου καὶ 

15 ἀιδίου χαὶ τῶν ὅλων αἰτίου θεραπεία σφόδρα εὐτόνως χαὶ ἐρρωμένως 

ἐπαποδυώμεϑα, μὴ ὑποχαταχλινόμενοι μηδ᾽ ὑπείχοντες ταῖς τῶν πολλῶν 

ἀρεσχείαις, ὑφ᾽ ὧν χαὶ οἱ δυνάμενοι σῴζεσθαι διαφϑείρονται. 
Πρῶτον μὲν οὖν παραγγελμα καὶ παραγγελμάτων ἱερώτατον στηλι- 6ὅ 

τεύσωμεν ἐν ἑαυτοῖς, ἕνα τὸν ἀνωτάτω νομίζειν τε χαὶ τιμᾶν ϑεόν" 

Ὁ δόξα δ᾽ ἢ πολύϑεος μηδ᾽ ὥτων ψαυέτω χαϑαρῶς χαὶ ἀδόλως ἀνδρὸς 

εἰωϑύτος ζητεῖν ἀλήθειαν. ἀλλ᾽ ὅσοι μὲν ἡλίηυ χαὶ σελήνης καὶ τοῦ δῦ 

1 δὲ ΑΡ νέμοντες] μεταδιδόντες ΜΝ μνήμην 6 Απη: μνήμης οοἰοτὶ (Ὁ) 

1, 2. χαινότατον “οηϊ. Μδηρ. Ροϑὲ χοινότατον διά. ἀξιοῦνται Τγη., μεταδιδόντες 

Μδηχ. 2 ἐπιλάϑονται ΕἸ, ἴῃ ἐπελάϑοντο οοττ. Εἢ οὗ μόνον ΜΑΡΗΞ: οὐ 
μόνον οὗ ΕΘΗ! μεμνῆσϑαι προσῆχον ἦν ΜῈ Αγ: προσῇχον ἦν μεμνῆσθαι 

σοῖοτὶ (ν) 8. ἔνιοι] ἕτεροι Ἡ (Μδηρ.) δὲ οι. Μ στομάργῳ] στόματι 

ἀργῶ Μ, οτ. τα 4 ἀσεβείας Μ τι: ἀδιχίας σοίοτὶ (ΤΌΓη.) ὃ χαχή- 

ἴορον Μαηρ, (8]ς Δσιὴ): χατήγορον ὁοὐά. θ ἅμα] ἀλλὰ Εὶ ἄληχτον Μ 
ὃ ἡ γὰρ ΜΝ: ἥτις οοίοτῦὶ ἐλέπολις ΕῊ τουτέστιν Μ ΟῊ, τουτέστι ΑΡ, οἴη. Ε 
ὦ μόνω Μ Ατὰ: μόνον ὦ ἈΡΟ, οἱ μόνον ᾧ Ἡ,, οἱ μόνω νῶ Εὶ 9. ἐπιστομίζουσι Μ: 

ἐ ἵ 
ἐπιστοματίζουσι ΑΡΕΌ, ἀποστοματίζουσι Ἡ 10 ἡσυχίαν Μ: τὴν ἡσυχίαν σεἰοτὶ (ν) 

12 δ᾽ οπι. ἡ χαϑὸ] πρὸς ὃ ΜΝ 18 πάντων ἡ εἷς Μ Αση: οἵη, σοίοτὶ 
14 ἀγεννήτου Εὶ 1Ὁ ργ. χαὶ] καὶ τοῦ Μ (Μδῃρ,.) ϑεραπείᾳ οἵη. ΑΥΠὶ σφόδρ᾽ 
Ὁ}: 10 ἐπαποδυώμεϑα (ἱ, ὦ ὁχ 0 ὑοτῖ. Η: ἐπαποδυόμεϑα ἈΡΕ, ἐπαποδυσόμεϑα ΜΝ 

ὑποχλινόμενοι ἈΡ μη μὴ ΑΡ 17 ὑρ᾽ ἀφ᾽ ἢ (Πατη) 18 μὲν Νῦ: 
ὁπ). σοίογί; μὲν οὖν οὔ. ΤΌτη. χαὶ παραγγελμάτων] χαὶ παραδειγμάτων ἈΡ, 
ο. Μ ἱερώτατον] τῶν ἱερωτάτων ἡ 19 ἐν ο. Κἡ ἑαυτοῖς ΜΕ, 
αὑτοῖς Ἡ,, αὐτοῖς ΑΡΕ τὸν] τῶν ΑΡ ἀνώτατον Εὶ 90 χἀϑαρῶς 

χαὶ ἀδόλως ἀνδρὸς οοἀα.: ἀνδρὸς χαϑαρῶς χαὶ ἀδόλως δηρ, 21 ὅσο οἱ Ν 
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σύμπαντος οὐρανοῦ τε χαὶ χύσμου χαὶ τῶν ἐν αὐτοῖς ὁλοσχερεστάτων 

μερῶν ὡς ϑεῶν πρόποληοΐ τε χαὶ ϑεραπευταί, διαμαρτάνουσι μὲν --- 

πῶς γὰρ οὔ; --- τοὺς ὑπηχόους πρὸ τοῦ ἄρχοντος ἀποσεμνύνοντες, 

ἧττον δὲ τῶν ἄλλων ἀδιχοῦσι τῶν ξύλα χαὶ λίϑους ἄργυρόν τε χαὶ 

χρυσὸν καὶ τὰς παραπλησίους ὅλας μορφωσάντων ὡς φίλον ξχάστοις, 5 

εἶτ᾽ ἀγαλμάτων χαὶ ξοάνων χαὶ τῶν ἄλλων χειροχμήτων, ὧν πλαστιχὴ 

χαὶ ζωγραφία δημιουργοὶ μεγάλα ἔβλαψαν τὸν βίον τὸν ἀνθρώπινον, 

61 χαταπλησάντων τὴν οἰχουμένην. τὸ γὰρ χάλλιστον ἔρεισμα τῆς [ ψυχῆς ν. 192 Ν. 

ἐξέχοψαν, τὴν περὶ τοῦ ζῶντος ἀεὶ ϑεοῦ προσήχουσαν ὑπόληψιν, ὥσπερ 

τε ἀνερμάτιστα σχάφη σαλεύηυσιν ὧδ χἀχεῖσε διαφερόμενοι τὸν αἰῶνα, 10 

μηδέποτ᾽ εἰς λιμένα χατᾶραι μηδ᾽ ἐνορμίσασϑαι βεβαίως ἀληϑεία δυνά- 
μενοι, τυφλώττοντες περὶ τὸ ϑέας ἄξιον, πρὸς ὃ μόνον ὀξυδορχεῖν 

65 ἀναγχαῖον ἦν. χαΐί μοι δοχοῦσι τῶν τὰς τοῦ σώματος ὄψεις πεπηρω- 

μένων αϑλιώτερον ζῆν" ἐχεῖνοι μὲν γὰρ ἀχουσίως ἐβλάβησαν ἢ νόσων 

ὀφθαλμῶν χαλεπὴν ὑποστάντες ἢ πρὸς ἐχϑρῶν ἐπιβουλευϑέντες, οἱ δ᾽ 

ἐχουσίῳ Ἰνώμῃ τὸ τῆς ψυχῆς ὄμμα οὐχ ἡμαύρωσαν μόνον ἀλλὰ χαὶ 

09 παντελῶς ἀποβαλεῖν ἠξίωσαν. ὅϑεν τοῖς υὲν ἔλεος ὡς ἠτυχηχόσι, τοῖς 

δὲ χόλασις ὡς μοχϑηροῖς ἕπεται διχαίως, οἱ μετὰ τῶν ἄλλων οὐδὲ τὸ 

προχειρότατον ἐνενόησαν, ὃ χαὶ παῖς , ἔγνω νήπιος“, ὅτι τοῦ τεχνιτευ- 
θέντος ὁ τεχνίτης ἀμείνων, χαὶ χρόνῳ --- πρεσβύτερος γὰρ χαὶ τρόπον 39 

τινὰ τοῦ δημιουργηϑέντος πατήρ --- χαὶ δυνάμει" τὸ τὰρ δρῶν τοῦ 

τῇ πάσχοντος ἐπιχυδέστερον. χαὶ δέον, εἴπερ ἄρα ἐξημάρτανον, τοὺς 

ζωγράφους αὐτοὺς χαὶ ἀνδριαντοποιοὺς ὑπερβολαῖς τιμῶν ἐχτεϑειωχέναι. 

ὅ 

τοὺς μὲν εἴασαν ἀφανεῖς οὐδὲν πλέον παρασχόντες. τὰ δ᾽ ὑπ᾽ ἐχείνων 

ΤΙ δημιουργηϑέντα πλάσματα χαὶ ζωγραφήματα ϑεοὺς ἐνόμισαν. χαὶ οἱ 25 

Ι τε χαὶ κόσμου οἴῃ, Εἰςδι. 2 πρόσπολοι ΕΞ Ἢ ὃ πρὸ οἴῃ. Τυτγη. 

ἄρχοντος] ἄρχεται Ε' σεμνύνοντες Η (Τ᾿ γμ.) φίλων Εὶ 8 εἴτ 

ἥτ᾽ Ε αειροτμήτων ἡ ῦ. 1 πλαστιχῆς χαὶ ζωγραφίας Μ 1 ζωγραφιχὴ Αται 
δημιουργοὶ Μ: δημιουργία Ατὰ, καὶ δημιουργία οδἰογὶ ; καχαὶ δημιουργοὶ ἐοπὶ. Μαηγ. 
ἔβλαψαν Μ: ἔβλαψε σοἰοτὶ τὸν βίον τὸν ἀνθρώπινον ἈΡΕῸ: τὸν ἀνθρώπινον 
βίον Η (Τατη.), τὸν βίον τῶν ἀνθρώπων ΜΝ 8 χαταπλήσαντες Ν 1Ϊ0 τε ΕΟῊ: 

ὃ Μ, τὰ ΑΡ, οἵ. Ατὴ σαλεύουσιν ὧδε κἀκεῖσε Μ: ὧδε χἀκχεῖσε σαλεύουσι 
σοίογὶ (Ὁ) 11 τὸν λιμένα ΑΡ μηδὲ χαϑορμίσασϑαι Μ 12 ὀξυδερ- 
χεῖν ΑΡΕ, εἰὼὰ ὁ οοτγ, ἢ 12 τῶν οἵη. ΝΜ τοῦ οἵη. ἈΡΕ 

13,14. πεπηρωμένον ἃ ι᾽ὸ δὲ Ν 18 οἵ] οἱ δὲ Ν 19 χαὶ Μ6}}!: χὰν 

ΡῈ ἅτ (ἴδηρ.) 92} ἄρα ΜᾺ, ἄρ᾽ ΡΕΘΗ͂; ὁπ. ν 28 ζωγράφους] γραφεῖς Ν 
ἐκτεθειαχέναι ἡ 28 11. χαὶ] καὶ γὰρ ΑΓ, 

19 οι, 1]. Ρ 82, Βρδβιοαὶ ὁρ. 218, 
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μὲν τεχνῖται πολλάχις ἄποροι χαὶ ἄδοξοι χατεγήρασαν ἀτυχίαις ἐπαλλήλοις 
ἐναποϑανόντες, τὰ δὲ τεχνιτευϑέντα πορφύρα χαὶ χρυσῷ χαὶ ταῖς ἄλλαις 

πολυτελείαις. ἃς πλοῦτος χορηγεῖ, σεμνοποιεῖται χαὶ ϑεραπεύεται, οὐ πρὸς 

ἐλευϑέρων μόνον ἀλλὰ χαὶ εὐπατριδῶν χαὶ τὸ σῶμα χαλλίστων ἱερέων 

δ γὰρ χαὶ τὸ γένος ἐξετάζεται μετὰ πάσης ἀχριβείας, εἰ ἀνεπίληπτον, χαὶ 
Ἷ ρ ἐ 5 Ὑ ὡς ν με ᾿Ῥ 0 Ὶ ᾧ» ἐν ῇ ᾽ 

ἢ χοινωνία τῶν τοῦ σώματος μερῶν, εἰ σύμπασα ὁλόχληρος. χαὶ οὔπω 
-- ΓῚ ᾿ ’ “ . ᾿ -- “ Ψ"-" ΄ 

τοῦτο δεινόν, χαίτοι δεινὸν ὄν, ἀλλ᾽ ἐχεῖνο παγχάλεπον" ἤδη γάρ τινας 

οἶδα τῶν πεποιηχότων τοῖς πρὸς ἑαυτῶν γεγονόσιν εὐχομένους τε χαὶ 

ϑύοντας, οἷς πολὺ βέλτιον ἦν ξχατέραν τῶν χειρῶν προσχυνεῖν, εἰ ὃξ μὴ 

10 βούλοιντο δόξαν φιλαυτίας ἐχτρεπόμενοι, σφύρας γοῦν χαὶ ἄχμονας χαὶ 

γραφίδας χαὶ χαρχίνους χαὶ τὰ ἄλλα ἐργαλεῖα, ὃι᾿ ὧν ἐμορφώϑησαν αἱ 

Ρ- 15} Μι ὗλαι, (18.) | χαίτοι πρὸς τοὺς οὕτως ἀπονοηθέντας ἄξιον παρρησιασα- 73 

μένους εἰπεῖν" εὐχῶν ἀρίστην εἶναι συμβέβηχεν, ὦ γενναῖοι, χαὶ τέλης 

12 - 

ξὐδαιμονίας τὴν πρὸς ϑεὸν ἐξομοίωσιν. εὔχεσϑε οὖν χαὶ ὑμεῖς ἐξομοιω- ΤΆ 

16 ϑῆναι τοῖς ἀφιδρύμασιν. ἵνα τὴν ἀνωτάτω χαρπώσησϑε εὐῤαιμονών. 

ὀφθαλμοῖς μὴ βλέποντες, ὠσὶ μὴ ἀχούοντες. μυχτῆρσι μήτε ἀναπνέοντες 

μήτε ὀσφραινόμενοι, στόματι μὴ φωνοῦντες μηδὲ γευόμενοι. χερσὶ μήτε 

λαυβαάνοντες μήτε διδόντες μήτε δρῶντες, ποσὶ μὴ βαδίζοντες, μηδ᾽ 

ἄλλῳ τινὶ τῶν μερῶν ἐνεργοῦντες, ἀλλ ὥσπερ ἐν εἰρχτῇ τῷ ἱερῷ 

50 φρουρούμενηι χαὶ φυλαττόμενοι, μεϑ᾽ ἡμέραν τε χαὶ νύχτωρ τὸν ἀπὸ 

τῶν ϑυομένων ἀξὶ χαπνὸν σπῶντες" ἕν γὰρ μόνον τοῦτ᾽ ἀγαθὸν 

πρησαναπλάττετε τοῖς ἀφιδρύμασιν. ἀλλ᾽ ἔγωγε νομίζω ταῦτα ἀχούοντας 
οὐχ ὡς ἐπ᾽ εὐχαῖς ἀλλ ὡς ἐπὶ χατάραις ἀγαναχτήσειν χαὶ τρέψεσθϑαι 

- " 

1 ἄδοξοι χαὶ ἄποροι ἔτδηβρ. Μ χατεγήρασαν ΕΞ, χατερράγησαν ΕἸ 

9. χαὶ ϑεραπεύεται Μ: ϑεραπεύεταί τε ὁεἔετὶ (ν) 4 ἱερέων σοι, : ἱερέως ΤΌτγη. 
ὃ χαὶ Μ Ατ: οα), οεἴοτγὶ {(Τυτγη.) ἀκριβείας} εὐσεβείας εἰ] εἰς ἃ 
ὃ σώματος) σύμπαντος Ἶ χαλεπόν Μ 8 ἑαυτῶν Μι αὐτῶν ΑΕΗ (ν), 

αὐτὸν Ρ 8 ἑχατέρας ΑΡ 10 βούλοιντο] ἐβούλοντο Μ' (ΜδΔηρ.) 
οὖν ἡ ἄχμωνας Μ 11 τἄλλα ΕᾺ, τάλλα Η 12 τοὺς ΜΑΡ: 

τούτους ΕΘῊ (ΤῸτγη.) 10 εὐχῶν] ἀρχῶν Θ, γρ. χαὶ εὐχῶν τωρ. α 
14 οὖν οῃ. Μ Ατίῃ χαὶ οῃ. Η (Τυ τη.) 10 μήτε ἀναπνέοντες Μ: μὴ 
ἀναπνέοντες οσεἰοτὶ (Τ τη.) 11 στόματι --- γευόμενοι οἴω, Μ 11.18 μὴ 

λαμβάνοντες ΜΝ 18 μήτε δρῶντες οἵχ Ατιὴ μηδ᾽) μήτ᾽ ἡ 19 μερῶν] μελῶν 
σοηΐ, Μδην, τῷ οἵη. (ἃ 20 τὸν] τῶν ΑΡα 21 ἀεὶ ΜΗ: αἰεὶ ἈΡΕῸ 

α 
καπνῶν ἈΡ; τοῦ... καπνοῦ ὁοπὶ, ίδηρ. ΕΣῚ οἷ χαπνῶν α μόνον τοῦτ᾽ 
ἀγαθὸν Μ: τοῦτο ἀγαϑὸν μόνον σοίοτὶ Ὁ προσαναπλάττετε ἈΡ( : προσαναπλάττεται 

ΜΕῊ ἁτμ (ν) ταῦτ᾽ ΑΡ 28 ἀγαναχτήσει Μ τρέψεσϑαι Τγα. (ν): 
τρέψασθαι σοσὰ. 
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πρὸς λοιδορίας ἄμυναν ἀντιχατηγοροῦντας" ὃ μέγιστον ἄν εἴη τεχμήριον 

τῆς ἐπιπολαζούσης ἀσεβείας ἀνθρώπων ϑεοὺς νομιζόντων, οἷς ὅμοιοί 

τὸ ποτε τὰς φύσεις ἀπεύξαιντ᾽ ἄν γενέσϑαι. (10.) μηδεὶς οὖν τῶν ἐχόντων 

ψυχὴν ἀψύχῳ τινὶ προσχυνείτω" πάνυ γὰρ τῶν ἀτόπων ἐστὶ τὰ φύσεως 

ἔργα πρὸς ϑεραπείαν τετράφϑαι τῶν χειροχμήτων. Αἰγυπτίοις δ᾽ οὐ ὁ 

μόνον τὸ χοινὸν ἔγχλημα χώρας ἁπάσης, ἀλλὰ καὶ ἕτερον ἐξαίρετον 

ἐπάγεται δεόντως" πρὸς γὰρ ξοάνοις χαὶ ἀγάλμασιν ἔτι χαὶ ζῷα ἄλογα 

παραγηόχασιν εἰς ϑεῶν τιμάς, ταύρους χαὶ χριοὺς χαὶ τράγους, ἐφ᾽ 

11 ἐχάστῳ μυϑιχόν τι πλάσμα τετερατευμένοι. χαὶ ταῦτα μὲν ἴσως ἔχει 

τινὰ λόγον, ἡμερώτατα γὰρ χαὶ ὠφελιμώτατα τῷ βίῳ: ἀροτὴρ ὁ βοὺς τὸ 

αὔλαχας ἀνατέμνει χαιρῷ σπορᾶς, ἀλοῆσαι πάλιν, ὅταν δέτ, τὸν χαρπὸν 

χαϑαίρεσϑαι, δυνατώτατος" ὃ χριὸς τὸ χάλλιστον τῶν σχεπασμάτων, 

ἐσθῆτα, παρέχει" γυμνὰ γὰρ ἄν τὰ σώματα διεφϑείρετο ῥᾳδίως, ἢ διὰ 

ϑάλπος ἢ διὰ χρύος ἄμετρον, τοτὲ μὲν τῷ ἀφ᾽ ἡλίου φλογμῷ, τοτὲ δὲ 
18 τῇ ἀπ᾽ ἀέρος περιψύξει, νυνὶ δὲ προσυπερβάλλοντες χαὶ τῶν ἀνημέρων 10 

τὰ ἀγριώτατα χαὶ ἀτιϑασώτατα, λέοντας χαὶ χροχοδείλους χαὶ ἑρπετῶν τὴν 

ἰοβόλον ἀσπίδα, γεραίρουσιν ἱεροῖς χαὶ τεμένεσι ϑυσίαις τε χαὶ πανηγύρεσι 

χαὶ πομπαῖς χαὶ τοῖς παραπλησίοις" ἀφ᾽ ξχατέρου γὰρ τῶν εἰς χρῆσιν 

δοϑέντων | ἀνθρώποις ὑπὸ ϑεοῦ, γῆς καὶ ὕδατος, διερευνησάμενοι τὰ Ρ. 194 Κα. 

ἀγριώτατα οὔτε (τῶν) χερσαίων λέοντος ϑηριωδέστερον ἀνεῦρον οὔτε Ὁ 

19 χροχοδείλου τῶν ἐνύδρων ἀγριώτερον, ἃ σέβουσι χαὶ τιμῶσι. πολλὰ 

μέντοι χαὶ ἄλλα ζίᾷα, κύνας, αἰλούρους, λύχους, χαὶ πτηνὰ ἴβιδας χαὶ 

ἱέρακας, καὶ πάλιν ἰχϑύων ἣ ὅλα τὰ σώματα ἣ μέρη τούτων ἐχτεϑειώχασιν" 

1 ἀντιχατηγοροῦντες ΕῊ!, ἀντὶ χατηγορίας Μ, ἀντιχαχηγοροῦντας οοηΐ, Μδπρ, 

2 ἀνθρώπους Μ ὥ, ὃ ὅμοιοί ποτε Μ: ποτε ροδβί ἂν (8) ἔγαηβρ. ΕΘΗ͂ ας. ΡΞ, οἵα. ΑΡ 

ὃ ἀπεύξαιντο Μ, ἀπεύξαιτ᾽ Η 4 τινὶ] ποτὲ ΜΝ φύσεως} τῆς φύσεως Η (ν) 

ὅ χειροτμήτων Μ Αἰγυπτίοις βοτγίρβὶ : αἰγυπτίων Μ Ατπι, αἰγύπτω οορίογὶ (ν) 
δ᾽ οἵη. ΑΓΠπὶ 9. τι Μ ἁτσιη; οἵη. σοίθτὶ τερατευσάμενοι Μ 10 τῶ 

βίω Μ: βίω εδθίθτὶ (Υ) Ροβὲ ἀροτὴρ δά. γὰρ Αται 11 ἀνατέμνειν ΑΡΕ 

χαιρῶ σπορᾶς Μ τι: καὶ τὰς σπορὰς οοίοτί ; εἰς τὰς σποράς Υ ἁλοῆσαι ΟΝ 
12 δυνατώτερος Μ τῶν σχεπασμάτων τὸ χάλλιστον ἴγδπϑρ. Ἡ (ν) 
18 διεφϑείροντο ΜΝ 14 δὲ Μ: δ᾽ οοἰοτὶ 15 τῇ ἀπ᾽ ἀέρος περιψύξει ΜΟ Ατηι: 
ἁ, ἀ, περιψυχϑέντα ΑΡ, ἀ, ἀ. περιψυχϑέντος αἱ (Τ γη.), ἀ. ἀ. περιψυχϑέν Ἡ, ἀ. ἀ. περι- 
χυϑέν Ε καὶ προσυπερβάλλοντες ἰγᾶῆβρ. Η (γ). ἀνημέρων)] ἀλόγων Μ (Μαπρ.) 

0 
16 ἀγριώτερα Μ ἀτιϑασώτατα ΟΗ: ἀτιϑασώτερα Μ, ἀτιϑασσότατα ΑΡΕ 
χροχοδήλους Μ 11 ἰοβόλων ΕἸ ἱερεῖς Ρ ϑυσίαις τε] χαὶ ϑυσίαις ΜΝ 
18 ἑκατέρων Ν 20 ἀγριώτερα ΜΗ (Τυτη.) τῶν αὐὐϊαὶ χερσέων Εἰ, 
χερσαῖον Η (Τυτῃ.) 22 χαὶ πτηνὰ ΜΙ Αγ : καὶ οἴη. οεἴθτγὶ (Υ) 28 μέρος ΑΡ 

ἐκτεϑειάχασιν Μ 
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ὧν τί ἂν γένοιτο χαταγελαστότερηον; χαὶ δὴ τῶν ξένων οἱ πρῶτον 80 

εἰς Αἴγυπτον ἀφιχόμενοι, πρὶν τὸν ἐγχώριον τῦφον εἰσοιχίσασϑαι ταῖς 

διανοίαις, ἐχϑνύσχουσι χλευάζοντες" ὅσοι δὲ παιδείας ὀρϑῆς ἐγεύσαντο, 

τὴν ἐπ᾽ ἀσέμνοις πράγμασι σεμνοποιίχν καταπλαγέντες οἰχτίζονται τοὺς 

ὃ χρωμένους, ἀϑλιωτέρους, ὅπερ εἰχός, ὑπολαμβάνοντες εἶναι τῶν τιμω- 

μένων, μεταβεβληχήτας εἰς ἐχεῖνα τὰς ψυχάς, ὡς ἀνϑρωποειδῇ ϑηρία 

περινοστεῖν δοχεῖν. ἀνελὼν οὖν ἐχ τῆς ἱερᾶς νομοϑεσίας πᾶσαν τὴν 8! 

τοιαύτην ἐχϑέωσιν ἐπὶ τὴν τοῦ πρὸς ἀλήϑειαν ὄντος ϑεοῦ τιμὴν ἐκάλεσεν, 

ἑαυτοῦ τιμῆς οὐ προσδεόμενος --- οὐ γὰρ ἑτέρου χρεῖος ἦν ὁ αὐταρχέ- 

τὸ στατὸος ἑαυτῷ --- βουλόμενος δὲ τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων ἀνοδίαις πλαζό- 

μενον εἰς ἀπλανεστάτην ἄγειν ὁδόν, ἵν᾽ ἑπόμενον τῇ φύσει τὸ ἄριστον 

εὔρηται τέλος, ἐπιστήμην τοῦ ὄντως ὄντος, ὅς ἐστι τὸ πρῶτον ἀγαϑὸν 

χαὶ τελεώτατον, ἀφ᾽ οὗ τρόπον πηγῆς ἄρδεται τῷ χόσμῳ χαὶ τοῖς ἐν 

αὐτῷ τὰ ἐπὶ μέρους ἀγαϑα. 

1 (11.) Διξιλεγμένοι χαὶ περὶ τῆς δευτέρας παραινέσεως ὅσα οἷόν 83 

τε ἦν, τὴν ἑπομένην χατὰ τὸ ἑξῆς ἀχριβώσωμεν" ἔστι δὲ μὴ λαμβάνειν 

ὄνομα ϑεοῦ ἐπὶ ματαίῳ (Εχοά. 20, 1). τὰ μὲν οὖν τῆς τάξεως γνώριμα 

τοῖς τὴν διάνοιαν ὀξυδοηρχοῦσιν'" ὄνομα γὰρ ἀεὶ δεύτερον ὑποχειμένου 

πράγματος, σχιᾷ παραπλήσιον, ἣ παρέπεται σώματι. προξιπὼν οὖν 838 

0 περὶ τῆς ὑπάρξεως χαὶ τιμῆς τοῦ ἀεὶ ὑπάρχοντος, ἑπομένως τῷ τῆς 

ἀχολουϑίας εἱρμῷ τὰ πρέποντα χαὶ περὶ τῆς χλήσεως εὐθὺς παρήγγειλε" 

πολύτροποι γὰρ χαὶ πολυειδεῖς αἱ περὶ τοῦτο τὸ μέρος τῶν ἀνθρώπων 

ἱ χαταγελαστότερον] ϑηριωδέστεοον ΜΚ δὴ οπ!. τ] { τῦφον] τύπον Μ, Τυφῶνα Ατηι 
ᾧ, 8 εἰσοιχίσασϑαι ταῖς διανοίαις Μ ΑΥπι: ταῖς διανοίαις εἰσοιχίσασθϑαι οοἰοτγὶ (ν) 8 ἐχ- 

ϑνήσχουσι Μ'ὶ Ατηι: ἐξησϑενήχασι οοἰογὶ (ΤΌΓη.) δὲ] γὰρ οοπὶ. ΟὨτβέορμόγβοη 
ὃ ὑπολαμβάνοντες εἶναι ΜΕ : εἶναι ὑπολαμβάνοντες οοἰοτὶ (Υ) Ὁ ἐκεῖνα ἰπ ἐχείνας 

οοτγ, Μ Ἴ δοχεῖν περινοστεῖν ἰγΔΏϑρ. Μ 9. ἑαυτοῦ] αὐτοὺς Μ; αὐτὸς 
οὐηϊ. Μίδηρ. τιμὴν ΚΝ χρεῖος ἦν] χρήζει Μ 10.11 πλαζόμενον 

ΜΕῸ: πλανώμενον ΑἈΡΗ͂ (ν) 11 ἵνα Μ 12 εὖροι ΑΡ ὄντος ὄντως Η 
14 τὰ οι. Μ 15 οὖν απίθ χαὶ κἀά. ΕΣ 1τὉ χατὰ ον. Ν ἀχρι- 
βώσομεν ΛΡΕ (ὁ ὁχ ὦ οοττ, Α) 11 ματαίω οοττ. Θχ ματαίοις Η, ματαίοις ΑτΥπὶ 

18 τὴν οἵα. ΕΉ ΠΟ (Τγπ.) διανοία Π6 ὀξυδερχοῦσιν ΕΟῊ (ν) 
ἀεὶ Μ00: αἰεὶ οοἰοτὶ 19 προσειπὼν Εἴομ. Τδισδη. 20 ἀεὶ ΜΑΡ: αἰεὶ 

ΕΘΗ͂, ο. ὈῸ ἑπομένως ΜΠ) ; ἑπόμενος σείοτγὶ (ν) 22 ροϑὲ μέρος δά. 

τοῦ ὄρχου Ὁ 

16---2} ΠῸ (0]. 228ν τοῦ αὐτοῦ (Φίλωνος); οὐ λήψῃ, φησίν, τὸ ὄνομα χυρίου τοῦ ϑεοῦ 
σου ἐπὶ ματαίῳ. τὰ μὲν οὖν τῆς τάξεως γνώριμα -- εὐθὺς παρήγγειλεν. 
22--- 288,8 ΠῈ (ο]. 218ν Φίλωνος ἐκ τοῦ εἰς τὴν δεχάλογον: ἐπειδὴ πολύτροποι --- νομί- 
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84 ἁυαρτίαι. χάλλιστον δὴ χαὶ βιωφελέστατον χαὶ ἁρμόττον λογιχῇ φύσει 

τὸ ἀνώμοτον, οὕτως [ ἀληϑεύειν ἐφ᾽ ξχάστου δεδιδαγμένῃ, ὡς τοὺς Ρ. 195} 

λόγους ὥρχους εἶναι νομίζεσϑαι. δεύτερος δέ, φασί, πλοῦς τὸ εὐορχεῖν" 

55 ἤδη γὰρ ὅ 1: ὀμνὺς εἰς ἀπιστίαν ὑπονοεῖται. μελλητὴς οὖν ἔστω χαὶ 
βραδύς. εἴ πως ἐνδέχοιτο ταῖς ὑπερϑέσεσιν ἀπώσασϑαι τὸν ὥρχον" εἰ δέ ὅ 

τις ἀνάγχη βιάζοιτο, περισχεπτέον οὐ παρέργως ἕχαστα τῶν ἐμφερομένων 

δῦ τὸ γὰρ πρᾶγμα οὐ μιχρόν, εἰ χαὶ τῷ ἔϑει χαταφρονεῖται. μαρτυρία. γάρ 

ἐστι ϑεοῦ περὶ πραγμάτων ἀμφισβητουμένων ὅρχος" μάρτυρα ὃὲ χαλεῖν 

ἐπὶ ψεύδει ϑεὸν ἀνοσιώτατον. ἴϑι γάρ, εἰ βούλει, τῷ λόγῳ διάχυψον 

εἰς τὴν τοῦ μέλλοντος ὀμνύναι διάνοιαν ἐπὶ ψεύδει: ϑεάσῃ γὰρ αὐτὴν 9 

οὐχ ἠρεμοῦσαν, ἀλλὰ ϑορύβου χαὶ ταραχῆς μεστήν, χατηγορουμένην 

χαὶ πάσας ὕβρεις χαὶ βλασφημίας ὑπομένουσαν. ὁ γὰρ ἔχαστῃ ψυχῇ 

συμπεφυχὼς καὶ συνοιχῶν ἔλεγχος. οὐδὲν εἰωϑὼς παραδέχεσθαι τῶν 

ε ἢ] 

ὑπαιτίων, μισηπονήρῳ χαὶ φιλαρέτῳ χρώμενος ἀεὶ τῇ φύσει, χατήγορος 

ὁμοῦ χαὶ διχαστὴς ὃ αὐτὸς ὦν, διαχινηϑεὶς ὡς μὲν χατήγορος αἰτιᾶται, 10 
- “- ΄ »}»εἢ ἣν ΄ “- - 

χατηγορεῖ, δυσωπεῖ, πᾶλιν ὃ ὡς διχαστὴς διδάσχει, νουϑετεῖ, παραινεῖ 

1 διαμαρτίαι Ε΄, αἱ ἁμαρτίαι Ὁ δὴ} δὲ Μ, οι. Ὁ 2 τὸ ἀνομολόγητον 

χαὶ ἀχατονόμαστον τοῦ ϑεοῦ καὶ οὕτως ἀληϑεύειν ἐφ᾽ ἑἐχάστω ὡς Ὁ δεδιγμένη 
ΑΡΙΕῚ, δεδιδαγμένον νοϊαῖς Μδηρ. 4 ἀπιστίαν] ἀδιχίαν Μ μελητὴς ΕῊ 

οὖν οἵα. ΑτΩΣ ἔσται ἵἴ, (Τ᾿ ΓΩ.) Ροϑὲ ἔστω δά. πᾶς ἢ 8 εἰ δέ- 

χοιτὸ α ὑπερϑέσεσιν ὁχ ὑποσχέσεσιν ὁσοτγ. Η θ ἀναγχάξοιτο Ὁ 
περισχέπτεσϑαι Μ' ἢ τὸ Μ: ἔστι σοἰογὶ (ΤΏΓΩ.) εἰ καὶ τῷ} ὄντως Ὁ 
8. ὁ ὄρχος ΑΡΌ Απίοι. Με]. 9. τὸν ϑεὸν Απίοῃ. ΜοΙ. ἴϑι) ἴσϑε ΑΡΗ! 
γὰρ] οὖν Αταὶ διάχυψον (Ἢ: καὶ διάκυψον οοἰοτὶ 11 οὐχ ἡρεμοῦσαν Μ 
18 συμπεφυχὼς χαὶ συνοιχῶν Μ ἀττυ: συνοιχῶν χαὶ συμπεφυχὼς σοίοτὶ συμπεφυχὼς 

συμβεβηχὼς ὮΡ καὶ συνοιχῶν οὐ, ὃ ζ(συνειδήσεως,) ἔλεγχος οοηΐ. ΟΠ γ 5[ο- 
ΡὈΟτΒΟΣ 14 ἀεὶ Μ6}: αἰεὶ οοιοτὶ καὶ χατήγορος ὨὃΡ 10 ὁμοῦ] 
ἐμοῦ ἡ ὁ αὐτὸς οὔ. ΑΡ (88. Ρἢ 10 χαὶ κατηγορεῖ ἡμῶν χαὶ δυσωπεῖ ΠΡ 

δὲ }) παραινεῖ οἵα, ὈΡ 

ζεσϑαι εἶναι. ἴμπὶ ρογρὶῖ: Φίλωνος: ἐνέχυρον οὐ μιχρὸν ἀψευδίας αἰδὼς ἡ πρὸς ϑεόν. 

ἔστω οὖν ὁ λόγος ἰσότιμος ὅρκῳ (εἴ. Ρλϊίοιεα 6. ΤΊΒΟΝ, μ. 2,2). οἷς δὲ ὀμνύναι τις 
ἀνάγκη, μαϑέτωσαν ὡς ἔστιν ὁ ὅρχος μαρτυρία ϑεοῦ περὶ πράγματος ἀμφισβητουμένου 

(ὁ --- 8). 8.4. ὮΝ [οἱ]. 218. (ροβὲ ἴσοι δὰ ρ. 290,15 διποίδί ἢ) τοῦ αὐτοῦ 

Ληίοι. Μοὶ, ΠῚ 04. ΟὉ]. 1191 Φῦιωνος: φασί τινες τὸ εὐορχεῖν οὐχ ἀπόβλητον" ἀλλ᾽ ἤδη 
ὅ γε ὀμνὺς εἰς ἀπιστίαν ὑπονοεῖται. 4---9. μερὶ ΠΕ: μελλητὴς ---ὠἀνοσιώτατον. 

Ἰ-- 9 ΔΑπίομ. ἰδἰά. μαρτυρία ϑεοῦ ἐστι περὶ πραγμάτων ἀμφισβητουμένων ὁ ὄρχος" 
μάρτυρα δὲ καλεῖν ἐπὶ ψεύδει τὸν ϑεὸν ἀνοσιώτατον. 19---.ϑὸ 4 ὮΡ [0]. 818: Φίλωνος: 

ὃ ἑχάστῃη ψυχῇ συμβεβηχὼς ἔλεγχος---ζωὴν ἀπορρήξῃ. 
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μεταβάλλεσθαι. χἄν μὲν ἰσχύσῃ πεῖσαι, Ἰεγηϑὼς χαταλλάττεται, μὴ 

δυνηϑεὶς δὲ ἀσπονδεὶ πολεμεῖ μήτε μεϑ᾽ ἡμέραν μήτε νύχτωρ ἀφιστά- 

μένης, ἀλλὰ χεντῶν χαὶ τιτρώσχων ἀνίατα, μέχρις ἄν τὴν αϑλίαν χαὶ 

ἐπάρατον ζωὴν ἀπορρήξῃ. (18.) τί λέγεις, εἴποιμ᾽ ἂν πρὸς τὸν ἐπί- 88 

Ὄρχὸν, τολμήσεις τινὶ τῶν σεαυτοῦ γνωρίμων φάναι προσελϑών: ὦ [ἐ 

οὗτος, ἃ μήτ᾽ εἶδες μήτ᾽ ἤχουσας, ὡς ἰδών, ὡς ἀχούσας, ὡς παρη- 

χολουϑηχὼς ἅπασιν, ἀφιχόμενός μοι μαρτύρησον; ἐγὼ μέν γε οὐχ οἶμαι" 

μανίας Ἰὰρ ἀϑεραπεύτου τὸ ἔργον. ἐπεὶ τίσιν ὀφθαλμοῖς νήφων χαὶ ἐν 89 

σεαυτῷ δοχῶν εἶναι προσιδὼν τὸν φίλον ἐρεῖς" διὰ τὴν ἑταιρίαν ἀδι- 

10 χοπράγει, παρανόμει, συνασέβει μοι; δῆλον γὰρ ὡς, εἰ ταῦτ᾽ ἀχούσαι, 

πολλὰ χαίρειν φράσας ἑταιρία τῇ νομιζομένῃ χαὶ χαχίσας αὑτόν, ὅτι τὴν 

ἀρχὴν ἀνδρὶ τοιούτῳ φιλίας ἐχοινώνησεν, ἀποπηδήσεται χαϑάπερ ἀπὸ 

ϑηρὸς ἀγριαίνοντος χαὶ λελυττηχότος. εἶτα, πρὸς ἃ μηδὲ φίλον ἄγειν 90 

τολμήσεις, ἐπὶ ταῦτα ϑεὸν μάρτυρα χαλῶν οὐχ ἐρυϑριᾷς, τὸν πατέρα 

ιὸ χαὶ ἡγεμόνα τοῦ χόσμου; πότερον ἐπιστάμενος, ὅτι παάνϑ᾽ ὁρᾷ χαὶ 
Ρ. 190 Μ. πάντων ἀχούει, ἢ τοῦτ᾽ ἀγνοῶν; | εἰ μὲν οὖν ἀγνοῶν, ἀϑεός τις 91] 

εἰ, πηγὴ δὲ πάντων ἀδιχημάτων ἀϑεότης" πρὸς δὲ τῷ ἀϑέῳ 

χαὶ χαταστρατηγεῖς τὸν ὄρχον, ὀμνὺς χατὰ τοῦ μὴ προσέχοντος ὡς ἐπι- 

μελουμένου τῶν ἀνθρωπείων πραγμάτων" εἰ ὃ᾽ ὅτι προνοεῖ σαφῶς 

0 οἶδας, ὑπερβολὴν ἀσεβείας οὐχ ἀπολέλοιπας λέγων, εἰ χαὶ μὴ στόματι 

χαὶ γλώττῃ, τῷ γοῦν συνειδότι πρὸς θεόν: τὰ φευδῇ μοι μαρτύρει, 

1 μεταβαλέσθαι Μ χἂν μὲν] ἂν μὲν γὰρ ΑτΩ χαταλάττεται (ἃ, χατα- 
λλ 

μάττεται Εἰ, χαταμάττεται Ἦ. ἘΞ ὉΡΈΘΞΒ ΜΝ Ὁ ἀνίατα] ἀνιᾶται ὮΡ 

μέχρι (οἴ, ἄν) ὈΡ Ὁ, 4. καὶ ἐπάρατον οι. ὮΡ 4 λέγοις ΘΝ 
Ὁ μήτε... μήτε Ν ἰδών) εἰδὼν Ρ, εἰδὼς Ν Ἷ μέν γε 5Βογῖρβ᾽ : μὲν 

γὰρ ΜΝ (Ατ ἢ), μὲν οοίοτ (ν) 8 ἐπεὶ Αται: ἐπὶ Μ, οἴῃ. σϑίθεὶ (Υ) 

9. (οὕτως) ἐρεῖς ΟὨγβιορ Βογθοῃ ἑταιρείαν ΟΥἹἨ (Τυτη.) 10 συνασέβει) 
οι 

ἀσέβει Η (ν) εἰ οἴῃ. Μ ταῦτα ΕΗ ἀκούσαι Εὰ : ἀκούσαι Η, 
ἀχούσοι ΔΡ (ν), ἀχούσας Μ 11 ἑταιρεία ΕΞ χαὶ χαχίσας Μ τ: 

καὶ οἴῃ. οσείοτὶ 12 ἀποπηδήσεται ΜΕ: ἀποπηδῆσαί τε Η, ἀποπηδήσειε ΡΟ 
18 ϑηρὸς] πυρὸς ἈΡ (θη 55. πη. γθο. ἴῃ Α)Ὁ 14. ϑεὸν μάρτυρα χαλῶν ΝΜ Ατηϊ: 
μάρτυρα ϑεὸν καλῶν Ε, μάρτυρα καλῶν ϑεὸν ΑΡΗ (ν), μάρτυρα χαλῶν τὸν ϑεὸν 

10 τοῦτο ΑΡΘῊ οὖν ὁπ. Η (Τυτγη.) ἀγνοῶν Μ: ἀγνοεῖς ὁσοίογί {Τατη.) 

ὧν ων 
18 χαὶ οω. Μ τὸν ὄρχον ΑΡ μὴ οὦ. ΔΡ προέχοντος Α; 

προσέχοντος ζχατὰ γνώμην σοὺ) ΟΒτίβιορΒούβοη ὡς] μηδ᾽ ΟΠ ΓΒίορθογβοι 
μοβὶ ὡς δά. μὴ ἈΡΡ 18. 19 ἐπιμελομένου ΘΗ (Τυτη.) 19 χατὰ δυίε τῶν 
αὐᾷ, ΑΡ ἀνθρωπίνων Μ 20 οὐχ ἀπολέλοιπας Μ: οὐ χαταλέλοιπας ὁθῖοτὶ (ν) 

Ὡ] θεόν Μ;: τὸν ϑεόν σείετνί (Υ) 
Ῥμουΐς ὁρεῖὰ υὐ]. δ᾿ 19 
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συγχαχούργει, συρραδιούργει" μία μοι τοῦ παρ᾽ ἀνθρώποις εὐδοχιμεῖν 

ἐλπὶς τὸ παραχαλύψασθϑαί σε τὴν ἀλήθειαν: ὑπὲρ ἑτέρου πονηρὸς 

γενοῦ, ὑπὲρ τοῦ χείρονος ὃ χρείττων, ὑπὲρ ἀνθρώπου χαὶ ταῦτα 

92 μοχϑηροῦ ϑεὸς ὃ πάντων ἄριστος. (19,) εἰσὶ δ᾽ οἱ μηδὲ χερδαίνειν 

τι μέλλοντες ἔϑει πονηρῷ χαταχόρως καὶ ἀνεξετάστως ὀμνύουσιν ἐπὶ τοῖς ὁ 

τυχοῦσιν, οὐδενὸς ἀμφισβητουμένου τὸ παράπαν, τὰ μὲν αὐτῶν ἐν τῷ 

λόγῳ προσαναπληροῦντες ἥρχοις, ὡς οὐχ ἄμεινον ὃν ἀποχοπὴν ῥημάτων 

μᾶλλον δὲ χαὶ ἀφωνίαν ὑποστῆναι παντελῆ" φύεται γὰρ ἐχ πολυορχίας 

98 ψευδορχία χαὶ ἀσέβεια. διὸ χρὴ τὸν μέλλοντα ὀμνύναι πάντ᾽ ἐπιμελῶς 

ἐξηταχέναι χαὶ σφόδρα περιττῶς, τὸ πρᾶγμα, εἰ εὐμέγεϑες χαὶ εἰ τὸ 

γέγονεν ὄντως χαὶ εἰ πραχϑὲν χατείληφε παγίως, ξαυτόν, εἰ χαϑαρεύει 

ψυχὴν καὶ σῶμα χαὶ Ἰλῶτταν, τὴν μὲν παρανομίας, τὸ δὲ μιασμάτων, 

τὴν δὲ βλασφημιῶν" οὐ γὰρ ὅσιον, δι᾿ οὗ στόματος τὸ ἱερώτατον ὄνομα 

94 προφέρεταί τις, διὰ τούτου φϑέγγεσθαί τι τῶν αἰσχρῶν. ἐρευνάτω δὲ 

χαὶ τόπον χαὶ χαιρὸν ἐπιτήδειον: οἶδα γὰρ οἷδαά τινας ἐν βεβήλοις χαὶ 

ἀχαϑάρτοις χωρίοις, ἐν οἷς οὔτε πατρὸς οὔτε μητρὸς ἀλλ᾽ οὐδὲ τῶν 

ὀθνείων πρεσβύτου τινὸς εὖ βεβιωχότος ἄξιον μεμνῆσθαι, διομνυμένους 

χαὶ ὅλας ῥήσεις ὥρχων συνείροντας, τῷ τοῦ ϑεοῦ πολυωνύμῳ χατα- 

90 χρησαμένους ὀνόματι ἔνϑα μὴ δεῖ πρὸς ἀσέβειαν. ὁ δὲ τῶν 

λεχϑέντων ὀλιγώρως ἔχων ἴστω τὸ μὲν πρῶτον μιαρὸς χαὶ ἀχάϑαρτος Ὁ 

".- ὃ 

1 συνραδιούργει Ε', συρραδιούργει, μία οοττ. εχ συρραδιούργημα Η παρὰ ἡ 
εὐδοχεῖν Μ ὦ τὸ] τοῦ ΕᾺ περιχαλύψασθαι ΑΡ σε Μ τίη: οἵη. 

σοίοτὶ (ν) ἑταίρου Μ ὃ τι Ες; οα. σοἰοτὶ (ν) χαὶ χαταχόρως ΑΓΠῚ 

ὃ τὰ μὲν αὐτῶν σοτγαρίδ; τὰ μείονα τῶν σοηϊεῖο, τὰ ὑστερήματα τῶν λόγων οοῃϊ. δον. 

11 παγίως} παγίωσιν Εὶ ἑαυτόν Μ6Η: αὐτὸ ΑΡ, αὐτοῦ Εἰ; αὐτὸν Οδ τ Βίορδοτγβοι 

12 γλῶτταν χαὶ σῶμα ἰγαῆβρ. ΑΡ 12,18 τὴν δὲ βλασφημιῶν, τὸ δὲ μιασμάτων ἔγδῃβρ. 
ΑΡ 14. προσφέρεται ἢ τις ὁπ|, Ὦ δι᾿ αὐτοῦ ὮΝ αἰσχρῶν] οὐχ 
ὁσίιωον χαὶ βλασφήμων ὈΝ 15. ργ. χαὶ οἵη, ἁτίῃ τόπον Μ: τὸν τόπον οείοτγὶ (ν) 
οἶδα γὰρ ΑΡ: ἤδη γὰρ οοίἰοτγὶ 10 οὔτε πατρὸς οὔτε μητρὸς Μ Ὁ: οὔτε πατρὸς ἢ 
μητρὸς ΑΡΟΘῊ (Τυγῃ.), οὔτε μητρὸς ἢ πατρὸς Ε΄, οὔτε μητρὸς οἴῃ. ΑτΩ 17 ὀϑνείων] 

οἰκείων ΟἸγβίορ Βοτθὸη 18 συνείροντες ἢ πολυωνύμῳ] πολυσέμνῳ ν6} πανσέμνῳ 

οὐπΐ. Μδῃν. 18, 19 χαταχρησαμένους ΠῈ Ατιῃ; χαταχρωμένους ὮΡ ὈΜ, χρησαμένους 

οοὐα, (ν) 19. ἔνϑα ---ἀτέβειαν οἵη, ΠκᾺ εὐσέβειαν ἃ 90 τὸ μὲν πρῶτον οἴῃ. Αττῃ 

8 ὈΝ [ὁ]. 219γΓ Φίλωνος εἰς τὸν δεχάλογον Απίοη, Μ9]. 11 04. Οο]. 1157 1ο. φογχίάθς 
Ρ. 34,48 Φίλωνος: ἐκ πολυορχίας (πολυλογίας ἰϑογᾷ.) ψευδορχία φύεται. 
18 -- 14 ὈᾺ (ο], 111ν Φίλωνος ἐχ τοῦ εἰς δεχάλογον Ὁ}. [ο], 1θ68ν εἰς τὴν δεκάλογον: 

οὐχ ὅσιον -- αἰσχρῶν. 152-19 Ρ 0]. 88. ὮΜ [0], 369: Φίλωνος εἰς τὴν δεχάλογον: 
οἶδά τινας ἀδυναμίᾳ ἡσυχίας ἐν βεβήλοις --- πρὸς ἀσέβειαν. ροτγρὶς ὮΜ; τίς ἔχει σφόδρα 
ἐνπρεπὲς ἀπαρατηρήτως τῶ καὶ ἀδιακρίτως οὕτω διαχεῖσϑα γλωσσαλγίας. 
1ὃ -τ 291,1 ΡΒ [0]. 219. τοῦ αὐτοῦ: οἶδα τινὰς -- ἐφεδρεύουσιν αὐτῷ, 
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ὦν, εἶδ᾽ ὡς αἰεὶ αἱ μέγισται τῶν τιμωριῶν ἐφεδρεύουσιν αὐτῷ, τῆς 

ἐφόρου τῶν ἀνϑρωπείων δίχης ἀτρέπτως χαὶ ἀπαοηγορήτως ἐπὶ τοῖς 

οὕτω μεγάλοις ἀδιχήμασιν ἐχούσης. ἦτις, ὅταν μὴ παραχρῆμα χολάζειν 

91 Μ ἀξιοῖ, ἐπὶ πολλῷ δανείζειν ἔοιχε τὰς τιμωρίας, | ἅς, ὅταν ἢ καιρός, 

ὃ ἀναπράττει μετὰ τοῦ χοινῇ συμφέροντος. 

(20.) έταρτόν ἐστι παράγγελμα τὸ περὶ τῆς ἱερᾶς ἑβδόμης, ἵν᾽ 

εὐαγῶς χαὶ ὁσίως ἄγηται. ταύτην ἔνιαι μὲν τῶν πόλεων ἑορτάζουσιν 

ἅπαξ τοῦ μηνὸς ἀπὸ τῆς χατὰ ϑεὸν νουμηνίας διαριϑμούμεναι, τὸ δὲ 

Ἰουδαίων ἔϑνος συνεχῶς (ἡμέρας) ξξ διαλείποντες αἰεί, λόγος δ᾽ ἐστὶν 97 

10 ἀναγραφεὶς ἐν τοῖς χατὰ τὴν χοσμοποιίαν, περιέχων αἰτίαν ἀναγχαίαν" 

ἐν γὰρ ἕξ ἡμέραις φησὶ χτισϑῆναι τὸν χόσμον, τῇ δ᾽ ἑβδόμη 

παυσάμενον τῶν ἔργων τὸν ϑεὸν ἄρξασθαι τὰ γεγονότα χαλῶς 

ϑεωρεῖν. ἐχέλευσεν οὖν χαὶ τοὺς μέλλοντας ἐν ταύτῃ ζῆν τῇ 98 

πηλιτεία χαϑάπερ ἐν τοῖς ἄλλοις χαὶ χατὰ τοῦθ᾽ ἕπεσθαι ϑεῷ, πρὸς 

τς ῦ 

ιὸ μὲν ἔργα τρεπομένους ἐφ᾽ ἡμέρας ἔξ, ἀνέχοντας δὲ τῇ ἑβδόμῃ χαὶ 

φιλοσοφοῦντας χαὶ θεωρίαις μὲν τῶν τῆς φύσεως σχολάζοντας, ἐπισχο- 

ποῦντας δὲ χαὶ εἴ τι μὴ χαϑαρῶς ἐν ταῖς προτέραις ἐπράχϑη, λόγον 

χαὶ εὐθύνας ὧν εἶπον ἢ ἔδρασαν παρ᾽ ἑαυτῶν λαμβάνοντας ἐν τῷ τῆς 
ψυχῆς βουλευτηρίῳ, συνεδρευόντων χαὶ συνεξεταζόντων τῶν νόμων εἴς 

90 τε τὴν τῶν παροραϑέντων χατόρθωσιν χαὶ πρὸς τὴν τοῦ μηδὲν αὖϑις 

ἐξαμαρτάνειν προφυλαχήν. ἀλλ᾽ ὁ μὲν ϑεὸς ἅπαξ χατεχρήσατο ταῖς ἕξ 99 

ἡμέραις πρὸς τὴν τοῦ χόσμου τελείωσιν μήχους χρόνων οὐ προσδεό- 

μενος" ἀνθρώπων δ᾽ ἕκαστος ἅτε ϑνητῆς φύσεως μετέχων χαὶ μυρίων 

ἐνδεὴς ὧν πρὸς τὰς ἀναγχαίας τοῦ βίου χρείας ὀφείλει μὴ χατοχνεῖν 

20 ἐχπορίζειν τὰ ἐπιτήδεια μέχρι τελευτῆς τοῦ βίου διαναπαυόμενος τὰς 

1 εἶτα ΑΚ αἰεὶ οὐ, ὈᾺ αἱ οῃ. ΤΏτη. 8 οὕτως Εὶ 

ἀδικήμασιν] ἀσεβήμασιν ὁἐοπὶ, Μδηρ. κολάζειν) ἐχριζοῦν ΑΥ̓τι ὅ ἀναπράττη ΚΝ 

ὃ χατὰ ϑεὸν σογγυρίαπι),;; χατὰ σελήνην γε] χατὰ σεληνιαχὸν χύχλον (οἴ, 252.1}} σοηϊεῖο, 

χατὰ ζ΄ οοηϊ. ΟΠ γι βίορθογβοῃ (τῆς νουμηνίας κατὰ ζ΄ Νηρ) διαριϑμούμεναι 
Μδῃσ.: διαριϑμούμενοι οοἀα. 9. ἡμέρας διά. Μδηχ. διαλιπόντες ΜῈ 
ἀεὶ Εὶ 10 ἐν τῇ Μωυσέως χοσμοποιίᾳ Ατιῃ τὴν χοσμοποιίαν Εἰ: τὴν 
οἵη. οείοτὶ (ν) 11 τὴν δ᾽ ἑβδόμην Ν 12 παυόμενον Μ 18 ἡμέραις Α, 
οἴη. τίη 15, 10 καὶ φιλοσοφοῦντας τῇ ἑβδόμη ἰγάπϑρ. Η (ν) 10 τῶν] ταῖς Εὶ 

ἐνσχολάζοντας ὁοοηὶ. Μδῃρ, 18 ἢ] ἣν α 19 βουλευτηρίῳ] διχαστηρίῳ 

οοπΐ. ϑηγ. τῶν νόμων Μ: νόμων οοἴονὶ (Τυγη.) 21 προ ᾿φυλαχήν (σ 6Γ88.) Ε', 

φυλαχήν ΔΡ 22 ἡμέραις ἈΡ: οὔ, οοἰοτγὶ (Αγ) 24 χατοχνεῖν (ὃξ ἡμέραις) 
ΟἈὨγϑίορθΟΓΒΟῊ 25 ἐμπορίζειν ΑΡΙ τελευτῆς οἵη. ΡΕ,, κάὰ. τωρ. ΡῈ 
εἰς τὰς Ατω 

19" 
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100 ἱερὰς ἑβδομάδας, ἄρ᾽ οὐ παγχάλη παραίνεσις χαὶ πρὸς πᾶσαν ἀρετὴν 

ἱχανωτάτη προτρέψασθαι χαὶ διαφερόντως εἰς εὐσέβειαν: (Ξξπου“ φησίν 

»αἰεὶ ϑεῷ: παράδειγμα προϑεσμίας ἔστω σοι πράξεων ἕν ἑξξαήμερον 

αὐταρχέστατον, ἐν ᾧ τὸν χύσμον ἐδημιούργει" παράδειγμα χαὶ τοῦ δεῖν 

φιλοσοφεῖν ἢ ἑβδύμη, χαϑ᾽ ἣν ἐπιδεῖν λέγεται ἃ εἰργάσατο, ὅπως χαὶ ὃ 

αὐτὸς ἐπιϑεωρῇς τὰ φύσεως χαὶ τὰ ἴδια ὅσα συντείνει πρὸς εὐδαι- 

101 μονίαν“. τοιοῦτον οὖν ἀρχέτυπον τῶν ἀρίστων βίων, πραχτιχοῦ τε χαὶ 

ϑεωρητιχοῦ, μὴ παρέλθωμεν, ἀλλ᾽ αἰεὶ πρὸς αὐτὸ βλέποντες ἐναργεῖς 

εἰχύνας χαὶ τύπους ταῖς ἑαυτῶν διανοίαις ἐγχαράττωμεν ἐξομοιοῦντες 

ϑνητὴν φύσιν ὡς ἔνεστιν ἀϑανάτῳ χατὰ τὸ λέγειν χαὶ πράττειν ἃ χρή. 10 

πῶς δὲ ] λέγεται ἐν ἕξ ἡμέραις γεγενῆσθαι τὸν χύσμον ὑπὸ ϑεοῦ τοῦ ρῥ. 1985} 

μηδὲ χρόνων εἰς τὸ ποιεῖν δεομένου, μεμήνυται διὰ τῶν ἀλληγορηϑέντων 

103 ἐν ἑτέροις. (21.) τὴν μέντοι προνομίαν, ἧς ἐν τοῖς οὖσιν ἑβδομὰς 

ἠξίωται, δηλοῦσιν οἱ περὶ τὰ μαϑήματα διατρίψαντες, ἐπιμελῶς πάνυ 

χαὶ πεφροντισμένως αὐτὴν ἐξιχνεύσαντες. ἦδε γάρ ἐστιν ἢ ἐν ἀριϑμοῖς 1Ὁ 

παρϑένος, ἢ ἀμήτωρ φύσις, ἢ μονάδης οἰχειηοτάτη χαὶ ἀρχῆς, ἢ ἰδέα 

τῶν πλανήτων, ἐπεὶ χαὶ τῆς ἀπλανοῦς σφαίρας μονάς" ἐχ γὰρ μονάδος 

χαὶ ἑβδομαδος οὐρανὸς ὁ ἀσώματος, τὸ παράδειγμα τοῦ ὁρατοῦ. 

103 πέπηγε δ᾽ ὁ οὐρανὸς ἔχ τε τῆς ἀμερίστου φύσεως χαὶ τῆς μεριστῆς" 

ἢ μὲν οὖν ἀμέριστος τὴν πρώτην χαὶ ἀνωτάτω χαὶ ἀπλανῆ περιφορὰν Ὁ 

εἴληχεν, ἣν μονὰς ἐπισχοπεῖ, ἢ δὲ μεριστὴ τὴν χαὶ δυνάμει καὶ τάξει 

δευτέραν, ἧς ἐπιτροπεύει ἑβδομάς, ἧἦτις ἐξαχῇ διανεμηϑεῖσα τοὺς ἐπι- 

104 χαλουμένους ἑπτὰ πλάνητας εἰργάσατο" οὐχ ἐπειδὴ πεπλαάνηταί τι τῶν 

χατὰ τὸν οὐρανὸν ϑείας χαὶ μαχαρίας χαὶ εὐδαίμονος φύσεως μετεσχη- 

χότων, οἷς πᾶσι τὸ ἀπλανὲς οἰχειότατον --- τὴν γοῦν ἐν ὁμοίῳ ταυτό- 320 

τητὰ σῴζοντα δολιχεύει τὸν αἰῶνα μηδεμίαν ἐνδεχόμενα τροπὴν χαὶ 

μεταβολήν ---, ἀλλ ὅτι περιπολοῦνται ὑπεναντίως τῇ ἀμερίστῳ χαὶ 

1 ἑβδομάδας] ἑβδόμας νοϊυῖ! Μδηρ. 2 ἱχανωτάτην Μ 8 προϑεσμία Εὶ 
ἕν οἵα. Ατπὶ ἑξαήμερον ΟὨγϑεορΒοτγβοη (Νδῃρ.): ἑξάμετρον οοὐα,, ἑξὰς μέτρον Ατιῃ 

ὃ ἡ οὐ, Ν 8 αὐτὸ ΑΡ, αὐτὸ ὁχ αὐτὸν ὁοτγ. Η: αὐτὸν ΜΕ 10 πράττειν ΝῊ: 
τὸ πράττειν οοίοτγὶ 12 μηδὲ] μὴ ςοπίοϊο χρόνων ΜΕΘΗ: χρόνον ΑΡ (ν): 

ρόνων (μήκους) οοηίοῖο 14 πάνυ] πάντη ΑΡ, πάνυ ροβὶ πεφροντισμένως (18) ἴγᾶῆβρ. Η 

(Τυτγη.) 12 ἀνιχνεύσαντες ἈΡ 16 ἡ ἰδέα] χαὶ ἰδέα 1, (Τα γη.) 

11 ἐπεὶ χαὶ] ἐπὶ δὲ Ατιῃ ἡ μονάς ἈΡ 18 ὁ οὐρανὸς ἀ, ὁ οτᾶ8. Ρ 

19 δὲ ΜΑΡ ὁ οπι. ἀΡ τῆς ἀυερίστου Ε: τῆς ὁ). σοίθτγὶ (Υ) 

20 περιφορὰν] σφαῖραν οοηΐ. Μίδηρ. 21 ἡ μονὰς Ατίῃ τάξιν 

28 πλανήτας ΕΗ 34. χατ᾽ οὐρανὸν Η (ν) 20 ὁμοίῳ] ὁμοιότητι Αταν 

1 ὅτι Μ: ὅτι καὶ δδίογὶ (Υ) περιπολοῦνται ὁ : περιπολοῦντα ΑΡΕῊ, περι- 
πολοῦντες δ ὑπεναντίω :7 ἐναντίως Ἡ (ν) 
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ἐξωτάτω σφαίρα. πλάνητες ὠνομάσθησαν οὐ χυρίως ὑπ᾽ ἀνθρώπων 

εἰχαιοτέρων, οἱ τὴν ἰδίαν πλάνην τοῖς οὐρανίοις ἐπεφήμισαν, ἃ τὴν τοῦ 

ϑείου στρατοπέδου τάξιν οὐδέποτε λείπει. διὰ μὲν δὴ ταῦτα χαὶ ἔτι 105 

πλείω τετίμηται ἢ ἑβδομάς: ἐπ᾽ οὐδενὶ δ᾽ οὕτω προνομίας ἔτυχεν ἢ 

δ τῷ μάλιστα τὸν ποιητὴν χαὶ πατέρα τῶν ὅλων ἐμφαίνεσθαι δι᾽ αὐτῆς" 

ὡς Ἰὰρ διὰ χατόπτρου φαντασιοῦται ὁ νοῦς ϑεὸν δρῶντα χαὶ χοσμο- 

ποιοῦντα χαὶ τῶν ὅλων ἐπιτροπεύοντα. 

(22.) Μετὰ δὲ τὰ περὶ τῆς ἑβδόμης παραγγέλλει πέμπτον παραγ- 0 

Ἵελμα τὸ περὶ γονέων τιμῆς τάξιν αὐτῷ δοὺς τὴν μεϑόριον τῶν δυοῖν 

10 πεντάδων᾽" τελευταῖον Ἰὰρ ὃν τῆς προτέρας, ἐν ἡ τὰ ἱερώτατα προστάττεται, 

συνάπτει χαὶ τῇ δευτέρα περιεχούσῃ τὰ πρὸς ἀνθρώπους δίχαια, αἴτιον 107 

ὃ᾽ ὡς οἶμαι τόδε: τῶν γονέων ἣ φύσις ἀϑανάτου χαὶ ὕνητῆς οὐσίας ᾿ 

Ρ. 199 ΜΝ. ἔοιχεν εἶναι μεϑόριος. ϑνητῆς μὲν διὰ τὴν πρὸς [ ἀνθρώπους χαὶ τὰ 

ἄλλα ζῷα συγγένειαν χατὰ τὸ τοῦ σώματης ἐπίχηρον, ἀϑανάτου δὲ διὰ 

18 τὴν τοῦ γεννᾶν πρὸς ϑεὸν τὸν εννητὴν τῶν ὅλων ἐξομοίωσιν. ἤδη [05 

μὲν οὖν τινες τῇ ἑτέρᾳ μερίδι προσχληρώσαντες ἑαυτοὺς ἔδοξαν τῆς 

ἑτέρας ὀλιγωρεῖν: ἄχρατον 1ὰρ ἐμφορησάμενοι τὸν εὐσεβείας πόϑον, 

πολλὰ χαίρειν φράσαντες ταῖς ἄλλαις πραγματείαις ὅλον ἀνέϑεσαν τὸν 

οἰχεῖον βίον ϑεραπείᾳ θεοῦ. οἱ δ᾽ οὐδὲν ἔξω τῶν πρὸς ἀνθρώπους 109 

30 δικαιωμάτων ἀγαθὸν ὑποτοπήσαντες εἶναι μόνην τὴν πρὸς ἀνθρώπους 

δμιλίαν ἠσπάσαντο, τῶν τε ἀγαϑῶν τὴν χρῆσιν ἐξ ἴσου πᾶσι παρ- 

ἔχοντες διὰ χοινωνίας ἵμερον χαὶ τὰ δεινὰ χατὰ δύναμιν ἐπιχουφίζειν 

Ι ἐξωτάτη Η (Τυτῃ.) Ροϑί οὐ χυρίως «(ἰἀ, ἀλλ᾽ ΑΥ̓ΤῚ 2. ἐπουρανίοις ΜΕ 

Φ χαὶ ἔτι οἵη. ΑΥ̓ΤῚ ἀ ἡ οἷν. Εὶ οὕτως Εὶ ἢ] ὡς ΟἸ τ βιοροτγβοη 
(Νδπρ.) ὃ δι᾽ αὐτῆς ΝΜ: διὰ ταύτης οδίοτί (Υ) Ἴ τῶν ὅλων] τὰ τῶν 

ἄλλων ΜΝ 8 τῆσδε τῆς Ν 9. τὸ ἀηΐ6 πέμπτον (δ) ἰγᾶπβρ. Μ τὰ (τὸ ὈΪ5 Βουίρβὶ 

Μδρ.) δοὺς} διὰ Ν δυεῖν ΕΘΝ 10 γὰρ οὦ. ΑΡ ἐν ἡ] 
ἑνοῖ (ἀὰ τσ. Η (Ττγη.) προστάττεται β0Υ 081 (βἷς Ατίὴ αἱ νἱὰ.): πρὸς τὰ πέντε 

ΜΑΒῊΝ (Ττη.), πρὸς τὰ ἕτερα πέντε ιἱ, πρὸς (τὰ πέντε --περιεχούσῃ οπ|,.) Ρ; πρὸς τὸ 

ϑεῖον ΟΠ γβίορποτβου Μϑηρ.; προστάττεται τὰ πέντε σοηΐ. ἸΥΘΠα]. 11 συνάπτει 

χαὶ τῇ δευτέρα ΜΑΛΑΚῊΝ : καὶ συνάπτει τῇ δευτέρα (ὐ, καὶ τῇ δευτέρα συνάπτει τορ. ΕἸ (ν) 

δίχαια] δικαιώματα ΑΥΠῚ 18 μεϑόριον (1 (Τ τη.) 13,11. τὰ ἄλλα Ν: 
ἄλλα ἈΡ', τἄλλα Η, τἄλλα ΕῸΡΕΝ 14. χατὰ Μ (διὰ ΑτΠ)): καὶ σαἰοτγὶ (ν) 

ἐπίχαιρον Ὁ 15. γεννᾶν] γεννῶντος «ςοπὶ, ὍΝ 64]. γενέτην ΕΝ 

10 ἑαυτοὺς Μ: αὑτοὺς ΑΡ(, αὑτοὺς ὁοττ, δχ αὐτοὺς ἢ, αὐτοὺς ΕΝ 11 τὸν 

τῆς εὐσεβείας ἃ 20 διχαιωμάτων] διχαίων Μ (Μη) ῷ] τ᾽ ἀρ πᾶσι οἵη. 

8--290,19 Ν᾽ [0]. 182. τοῦ αὐτοῦ (Φίλωνος) περὶ γονέων τιμῆς : παραγγέλλει --- ϑειοτέρᾳ 

πεντάδι. 
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10 ἀξιοῦντες. τούτους μὲν οὖν φιλανθρώπους, τοὺς δὲ προτέρους φιλοϑέους 

ἐνδίκως ἄν εἴποι τις, ἡμιτελεῖς τὴν ἀρετήν: ὁλόχληροι γὰρ οἱ παρ᾽ 

ἀμφοτέροις εὐδοχιμοῦντες. ὅσοι δὲ μήτ᾽ ἐν τοῖς πρὸς ἀνθρώπους 

ἐξετάζονται, συνηδόμενοι μὲν ἐπὶ τοῖς χοινοῖς ἀγαϑοῖς, συναλγοῦντες δ᾽ 

ἐπὶ τοῖς ἐναντίοις, μήτ᾽ εὐσεβείας χαὶ ὁσιότητος περιέχονται, μετα- ὃ 

βεβληχέναι δόξαιεν ἂν εἰς ϑηρίων φύσιν" ὧν τῆς ἀγριότητος οἴσονται τὰ 

πρωτεῖα οἱ γονέων ἀλογοῦντες, ἑχατέρας μερίδος ὄντες ἐχϑροὶ χαὶ τῆς 

ΠῚ πρὸς ϑεὸν χαὶ τῆς πρὸς ἀνθρώπους. (23.) ἐν δυσὶν οὖν διχαστηρίοις, 
ἃ δὴ μόνα ἐστὶν ἐν τῇ φύσει, μὴ ἀγνοείτωσαν ἑαλωχότες, ἀσεβείας μὲν 

ἐν τῷ ϑείῳ, διότι τοὺς ἐχ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι παραγαγόντας χαὶ 

χατὰ τοῦτο μιμησαμένους ϑεὸν οὐ περιέπουσι, μισανθϑρωπίας δ᾽ ἐν τῷ 

12 χατ᾿ ἀνθρώπους. τίνα γὰρ ἕτερον εὖ ποιήσουσιν οἱ τῶν συγγενεστάτων 

χαὶ τὰς μεγίστας παρασχομένων δωρεὰς ὀλιγωροῦντες, ὧν ἔνιαι δι᾿ 

ὑπερβολὴν οὐδ᾽ ἀμοιβὰς ἐνδέχονται; πῶς γὰρ ἄν ὁ γεννηϑεὶς ἄντι- 

Ἱεννῇσαι δύναιτο τοὺς σπείραντας, χλῆρον ἐξαίρετον τῆς φύσεως χαρι- 15 

σαμένης πρὸς παῖδας γονεῦσιν εἰς ἀντίδοσιν ἐλϑεῖν οὐ δυνάμενον; ὅϑεν 

χαὶ σφόδρα προσῆχεν ἀγαναχτεῖν, εἰ μὴ πάντα ἔχοντες ἀντιχαρίζεσϑαι 

"8 μηδὲ τὰ χουφότατα ἐθελήσουσιν. οἷς δεόντως ἄν εἴποιμι" τὰ ϑηρία 

0 

πρὸς ἀνθρώπους ἡμεροῦσϑαι δεῖ: χαὶ πολλάχις ἔγνων ἡμερωϑέντας 

λέοντας, ἄρχτους, [ παρδάλεις, οὐ μύνον πρὸς τοὺς τρέφοντας διὰ τὴν ρμ. 2300 ΜΝ. 

1 ἀξιοῦντες} ἐξισοῦντες Η 2 {ἑκάτεροι δὲ» ἡμιτελεῖς οοπϊοὶο 8 μήτε Ν 

4 ἐπὶ) ἐν ΜΝ δὲ ΜΝ ὃ μήτε Ν ὅ,. 6. μεταβεβηκέναι ἈΡΗ͂ Ατῦ) 

(ρτοῦ. Μδηρ.) θ ἂν ον. ΑΡ, 858. ΡΞ ϑηρίων ΑΡΕΝ: τῶν ϑηρίων ΜΟ, 
τὴν τῶν ϑηρίων Η (ΤΌΓγΠη.): τὴν ϑηρίων Μδῃρ. Ἴ πρωτεῖα] πρεσβεῖα Αταὶ 

χαὶ τῆς] τῆς τε Νίοθί. 8 δυσὶν Μ (δυσὶ Νίοοί.): δυσὶν σοτ, οχ δυοῖν Η, 
δυοῖν ΡΟΝ, δυεῖν Εὶ οὖν οἵη. ΝΙδεί. διχαστηρίοιν ΕῸΝ 9. ἐστὶν 

ἐν ΜΝ Νίςοί.; ἐστὶ (οἴη. ἐν) ΘΗΝ, εἰσὶ (οἵα. ἐνὴ ΑΡ ἀγνοείτωσαν Μ᾿ Αταὶ Νίοοῖ.: 

ἀγνοούμενα ἴστωσαν σοίοτὶ (ΤῸγπ.) [0 ϑείῳ)] ϑεῷ Ατῃ διότι] ὅτι ΝΙςοί. 

τοῦ οἵη. ΝΊοεΙ. προαγαγόντας ΜῸΝ πιρ. "2 Νίοεί. 11 ϑεῶ Η 

δὲ ΑΡ ΝΙοοι. 12 χατὰ Μ Νίσει, ἀνθρώπους αὐτοὺς ΑΡ 
13 παρασχομένων Ὑ Βᾶτοῦο.: παρεσχημένων οεἰοτὶ ὀλιγωροῦντα Εὶ 

14. ἂν οῃ. ΜΕΝ Βδτγοσξο. 14.15 γεννῆσαι Ε' 1Ὁ σπείροντας Βατοῦσς. 

18. 16 χαρισαμένης] χάρισαι μέαν Ν 17 μὴ 6: μηδὲ σρίθγὶ (ν), γε Νίοθι. 

τὰ πάντα πη ρ.Ρ" ἔχοντες Ασα: μέλλοντες σοὐά. (Υ) 18 ϑελήσουσιν Ν 
19 ἀνθρώπους (ΟΠ τβίορδογβοῦ (Νίδηρ.): ἀνθρώπων οοὐῇ. Αὐταὶ ὃε1} δοχεὶ ΕἾΝ; δεῖ 

ΒροΙαδὶ. ΟΠ βίομογβοπ, οἶδα σοπὶ. Μίδηφ. 90 ἄρχους ἡ παρδάλεις, 

ἄρκτους ἰγδῃβϑ0. ΑΥπὶ 

17--18 Νοοῖδο ϑουγαηὶ (δίθηα ἱπ Ἰμπσδῃ (εοά, ναῖ. 1611 (ο]. 2465}: οἱ οὖν γονέων 
ἀλογοῦντες ---ἐθελήσουσιν. 1.8 Λπίΐσῃ. Με, Π| 12. ΟὉἹ]. 1049 Φίλωνος: οἱ γονέων 
ἀλογοῦντες ἑχατέρας μερίδος εἰσὶν ἐχϑροί, καὶ τῆς πρὸς ϑεὸν καὶ τῆς πρὸς ἀνθρώπους. 
12-͵τἸΡ Μ6]. Βᾶτγοςυς, [0]. ϑϑν (Φίλωνος) : τίνα ἕτερον ---οὐ δυνάμενον. 
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ἐπὶ τοῖς ἀναγχαίοις χάριν, ἀλλὰ χαὶ πρὸς τοὺς ἄλλους, ἕνεχαά μοι 

δοχῶ τῆς πρὸς ἐχείνους ὁμοιότητος" χαλὸν γὰρ ἀεὶ τῷ χρείττονι τὸ χεῖρον 

ἀχολουϑεῖν διὰ βελτιώσεως ἐλπίδα. νυνὶ δ᾽ ἀναγχασϑήσομαι τἀναντία 114 

λέγειν: μιμηταὶ ϑηρίων ἐνίων, ἄνϑρωποι, γίνεσθε. τοὺς ὠφεληχότας 

ὅ ἀντωφελεῖν ἐχεῖνα οἷδε χαὶ πεπαίδευται’ χύνες οἰχουροὶ προασπί- 

ζουσι χαὶ προαποϑνήσχουσι τῶν δεσποτῶν, ὅταν χίνδυνός τις ἐξαπιναίως 

χαταλάβῃ" τοὺς δ᾽ ἐν ταῖς ποίμναις φασὶ προαγωνιζομένους τῶν 

ϑρεμμάτων ἄχρι νίχης ἢ ϑανάτου παραμένειν ὑπὲρ τοῦ διατηρῆσαι τοὺς 

ἀγελάρχας ἀζημίους. εἶτ᾽ οὐχ αἰσχρῶν ἐστιν αἴσχιστον, ἐν χαρίτων [15 

ιὸ ἀμοιβαῖς ἄνθρωπον ἡἥττηϑῆναι χυνός, τοῦ ϑηρίων ϑρασυτάτου τὸ 

ἡμερώτατον ζῷον; ἀλλ᾽ εἰ μὴ τοῖς χερσαίοις ἀναδιδασχόμεϑα, πρὸς 

τὴν πτηνὴν χαὶ ἀεροπόρον μετίωμεν φύσιν ἃ χρὴ παρ᾽ αὐτῆς μαϑησό- 

μενοι, τῶν πελαργῶν οἱ μὲν γηραιοὶ χαταμένουσιν ἐν ταῖς νεοττιαῖς 110 

ἀδυνατοῦντες ἵπτασθαι, οἱ δὲ τούτων παῖδες ὀλίγου δέω φάναι γῆν χαὶ 

16 ϑάλατταν ἐπιποτώμενοι πανταχόϑεν ἐχπορίζουσι τοῖς γονεῦσι τὰ ἐπι- 

τήδεια" χαὶ οἱ μὲν ἀξίως τῆς ἡλιχίας ἠρεμοῦντες ἐν ἀφϑονία διατελοῦσι 117 

τῇ πάσῃ τρυφῶντες, οἱ δὲ τὰς εἰς τὸν πορισμὸν χαχοπαϑείας ἐπε- 

λαφριζόμενοι τῷ εὐσεβεῖν χαὶ τῷ προσδοχᾶν ἐν γήρα τὰ αὐτὰ πείσεσθαι 

1 χάριν] χρείαν Ν 2 δοχεῖ ἃ ἀεὶ ΝΜ: αἰεὶ οοἰοτὶ 9. ἐλπίδα οἴ). τίη 
δὲ Μ8Έ.͵ 4. ἐνίων) ἔνιοι τῶν Μ  γγένεσϑε ΜΟῊΉ, γίνεσθαι Ατιῃ 5. πεπαίδευται ΑΕΝ: 
πεπαίδευνται ΡΟΉ, παιδεύεται Μ οἱχουροὶ Μ Ατι : οἴχου οοἰοτὶ Υἱπά, (Τυγη.) 

6 χαὶ προαποϑνήσχουσι οω. ΕΝ ἐξαπιναίως οπι. ΑΡ (44. τηρ. 3), ἐξαπη- 
ναῖος Υἱπά. 1 καταλάβη ΕΝ Υἱπά.; χαταλάβοι οοίογ! (Νδηρ.) φασὶ ΝΜ: 
φασὶ καὶ οοἰοτγὶ Υἱπά. 8 νίχης ἡ Μ: οἱ. οσοίογὶ Ὑἱηά. 9. ἀγελάρχους ΕΝ, 
ἀρχαγγέλους Υἱπά. αἰσχρῶν] αἰσχρόν Υἱπά. 10 ϑρασυτάτου] ἀγριωτάτου Ν 
11 ζῷον οὗ. Μ 12 αὐτοῖς Υἱπὰ. 12,18 μαϑησόμεϑα Ν᾽ τὼ 

18 νεοττίαις ΜΑΡῈΕ Υἱυὰ. 14 ὀλίγω Ρ Υἱδα. 18 ἐπιποτώμενοι ΜΑΡΕ: 

ἐπιπετόμενοι οὐτΓ. 6Χ ἐπιποτώμενοι Η, ἐπιπετόμενοι Ὑἱηα. Νὶοοί,, ἐφιπτάμενοι ΕΝ 
158.16 τἀπιτήδεια ΕᾺῸΝ 160 ἡρεμοῦντες Η, ἡμεροῦντες Ατίῃ 16. 11 ἐν ἀφϑονία 

πάση διατελοῦσιν Νἰςοί. 17 τὰς) τὰ Εὶ εἰς] πρὸς Μ τὸν οι. 
χαχοπαϑείας) χαχίας ΝΙ οί. 11. 18 ἐπελαφρίζοντες οοηϊοὶο (ϑἷς ΑΤἢ) 

2. ὃ ΒΝ (0]. 300. Απίοπ. Μοὶ. ΠΠ 858 Οο]. 1098 Φίλωνος [ο, ϑογρίαο5. μ. 49,3 5'ηθ ᾿ϑι- 
τηδίο: χαλὸν ἀεὶ τῷ χρείττονι τὸ χεῖρον ἀκολουϑεῖν διὰ βελτιώσεως ἐλπίδα. 
δ--2960.15 Υνἱπάοῦ. ἰδὲ. στ. 617 [0], ὅδν: χύνες οἴχου --γηροτροφοῦσι (2968.4) τοὺς ἑαυτῶν 

γονεῖς ἐπεσχάτων. ἄρ᾽ οὐχ ἄξιον ἐπὶ τούτοις ἐγχαλύπτεσθαι ἡμᾶς καὶ καχίζειν ἑαυτούς, 

ὅσοι τοὺς ἑαυτῶν τοχοῖς (510) ὑπερορῶσι λιμῷ χαὶ αὐχμῷ καὶ τοῖς ἄλλοις τοῦ βίου χαχοῖς 

οἱ 
περιεστίχισμένους (810); καὶ γὰρ ϑεοῦ ὑπηρέται εἰσὶ πρὸς τέχνων σπορὰν (9396.12)--ἐν τῷ 

ξῳοπλαστεῖν. 18---2ῶ290,18 ροτγρὶν Νσθῖδ5 1. 1.: ἀλλὰ χαὶ τῆς ἀλόγου φύσεως ἐν 

χαρίτων ἀμοιβαὶς ἀγνωμονέστεροι φαίνονται. τῶν γὰρ πελαργῶν--- τοσαῦτα καὶ περὶ γονέων 

τιμῆς ἐφιλοσόφησεν. 18 344. εἴ. Ατβίορῃ. ἂν, 1388 --- ̓ ϑο, Ατίβι. Ηϊξί, 
δηΐῃ. ΓΧ 19 Ρ. 6180 238, Ζοποῦ. Ῥαδγίβ. 1 94. ἰδία [θα ἰδοῦ! δαποὶ, 
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ὑπὸ τῶν ἐχγόνων ἀναγχαῖον ὄφλημα ἀντεχτίνουσιν, ἐν χαιρῷ καὶ 
λαβόντες αὐτὸ χαὶ ἀνταποδιδόντες, ὅτ᾽ οὐδέτεροι τρέφειν αὐτοὺς δύνανται, 

παῖδες μὲν ἐν ἀρχῇ τῆς γενέσεως, γονεῖς δ᾽ ἐπὶ τελευτῇ τοῦ βίου" 

ὅϑεν αὐτοδιδάχτῳ τῇ φύσει νεοττοτροφηϑέντες γηροτροφοῦσι χαίροντες. 

"18 ἀρ οὐχ ἄξιον ἐπὶ τούτοις ἀνθρώπους, ὅσοι γονέων ἀμελοῦσιν, ἐγχα- ὁ 

λύπτεσϑα: χαὶ χαχίζειν ἑαυτούς, ὠλιγωρηχότας ὧν ἢ μόνων ἢ πρὸ τῶν 

ἄλλων ἀναγκαῖον ἦν πεφροντιχέναι, χαὶ ταῦτ᾽ οὐ διδόντας μᾶλλον ἢ 

ἀποδιδόντας: παίδων γὰρ ἴδιον οὐδέν, ὃ μὴ γονέων ἐστίν, ἢ οἴχοϑεν 
-“- » 19 ἐπιδεδωχότων ἢ τὰς αἰτίας τῆς χτήσεως παρασχομένων. εὐσέβειαν δὲ 

χαὶ ὁσιότητα, τὰς ἀρετῶν ἡἠγεμονίδας, ἀρα γ᾽ ἐντὸς ὅρων ἔχουσι τῶν 10 

ψυχῶν; ὑπερορίους μὲν οὖν ἀπεληλάχασι χαὶ πεφυγαδεύχασι" ϑεοὺ γὰρ 

ὑπηρέται πρὸς [ τέχνων σπορὰν οἱ γονεῖς" ὃ δ᾽ ὑπηρέτην ἀτιμάζων μ. 201 Κ 

120 συνατιμάζει χαὶ τὸν ἄρχοντα. τῶν δ᾽ εὐτολμοτέρων ἀποσεμνύνοντες τὸ 

γονέων ὄνομά φασί τινες, ὡς ἄρα πατὴρ χαὶ μήτηρ ἐμφανεῖς εἰσι ϑεοί, 

μιμούμενοι τὸν ἀγένητον ἐν τῷ ζῳοπλαστεῖν: ἀλλὰ τὸν μὲν εἶναι τοῦ 15 

χόσμου ϑεύν, τοὺς δὲ μόνων ὧν ἐγέννησαν. ἀμήχανον 2᾽ εὐσεβεῖσθϑαι 

τὸν ἀόρατον ὑπὸ τῶν εἰς τοὺς ἐμφανεῖς χαὶ ἐγγὺς ὄντας ἀσεβούντων. 

12] (24.) Τοσαῦτα χαὶ περὶ Ἰονέων τιμῆς φιλοσοφήσας τέλος ἐπι- 

τίϑησι τῇ ἑτέρα χαὶ ϑειοτέρα πενταάδι. τὴν δ᾽ ἑτέραν ἀναγραψάμενος 

περιέχουσαν ἀπαγορεύσεις τῶν πρὸς ἀνθρώπους ἀπὸ μοιχείας ἄρχεται, 

1 ἐχγόνων ΑΡΕΝ Υἱηΐ, Νὶοοί.: ἐγγόνων ΜΟ6ῊΠ (ν) ἀντεχτίννουσιν Μ, ἀντεχ- 

τιννύουσιν ΕΝ Υἱηΐ,, ἐχτίνουσιν Ν͵σοί, χαὶ-- ἀνταποδιδόντες (23) οἵη. ΑΤπὶ 

2 λαμβάνοντες Ρ χαὶ αὐτὸ ΝΙοοί. ἀνταποδιδόντες Ν᾿ : ἀποδιδόντες σοίοτὶ (ν) 

ὅτ᾽ -- βίου (2) οἵα. Υἱπά. ὅτ᾽ Μ (Ατη), ὅτε Νίορίο: οἵη, ὁσίογὶ (Υ) οὐδ᾽ ἕτεροι 

ΕΘΗ! Οἴδηρ) αὐτοὺς οοὐὰ. 9. δὲ ΜΝ ΝΙοοί. ἀ νεοττοτραφηϑέντες Ν 
χαίροντες) γέροντας (ἰ, τοὺς ἑαυτῶν γονεῖς ἐπεσχάτων Υἰ4. ὃ ἀνθρώπους ἐπὶ 

τούτοις ἴγτδηβρ. δ ἀνϑρώπους---ἀμελοῦσιν οἴη, ΥὙἹπά,. ἀμελοῦσιν] ἀμελεῖς Ν 
ὃ. 8 ἐγχαλύπτεσϑαι ἡμᾶς νἸυθ. 0 ἑαυτούς οὐ. Μ μόνον ΕἘῊΝ (ν) 

ἴ οὐ --γὰρ (8) ο. ἘΝ 8 ἴδιον οὐδέν Μ: οὐδὲν ἴδιον οοἰοτὶ (ν) 9. παρασχομένων 

ΜΑΡΟ Νιἰερῖ.: παρεσχημένων ΕΝ, ἐπιπαρασχομένων ἢ (ΤῸτΓη.) εὐσπέβειαν --- περυ- 

γαδεύχασι (11) οἵχ. Νίοοι, 10 ὁσιότητα! ἰσότητα σοηὶϊ. Νηρ. τὰς τῶν 
ἀρετῶν 1] (ν) γε ἮΝ ὅρον Ν. ὄρων οἵ. ΑΡ (ΔΔά. τὴς, Ρ2) 
11 ἀπεληλάχασι Μ: ἐληλάχασι οοίονὶ γὰρ οἵη. Νίοοί, 19. τὸν πρῶτον 
ἄρχοντα ΔΥᾺΣ Ροπί εὐτολμοτέρων ἃ, τῶν παίδων Υἱηά,. τινὲς ΝΊ τοί. 
14. ὄνομα] ἀξίωμα ΕΝ Υἱπὰ. Νίσοί, τὰ 18 ἀγένητον ΟΝ ΝΙοοί,: ἀγέννητον 

σοίοτί ἐν τῷ ζῳοπλαστεῖν] ὄντως ζωοπλάστην ΝΙςοί. 19. ἑτέρᾳ] προτέρᾳ εὐη]. 
Μδηρ. δ᾽ ἑτέραν] δευτέραν οοπὶ, Νίαῃρ. ἀναγραψάμενος οσοὐά,: ἀναγραψόμενος ν 

8 οἱ. ΡΙαί. [νοσρ. ΤΥ ρ. 1711. 13 864. εἰ. Ῥγδοοῃίογ, Ἡϊθγοκ 5. ἀδγ ΒιοΙΚΘΓ, 
Ρ. 49 8η6. 
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μέγιστον ἀδιχημάτων τοῦτ᾽ εἶναι ὑπολαβών. πρῶτον μὲν 7ὰρ πηγὴν 122 

ἔχει φιληδονίαν, ἣ χαὶ τὰ σώματα ϑρύπτει τῶν ἐχόντων χαὶ τοὺς τῆς 

ψυχῆς ἐχλύει τόνους χαὶ τὰς οὐσίας διαφθείρει πάντα δίχην ἀσβέστου 

πυρὸς ὧν ἂν προσάψηται χαταφλέγουσα χαὶ μηδὲν σῷον ἀπολείπηυσα 

δ τῶν χατὰ τὸν ἀνθρώπινον βίον. ἔπειτ᾽ ἀναπείθει τὸν μοιχὸν οὐχ 128 

ἀδιχεῖν μόνον ἀλλὰ χαὶ διδάσχειν συναδιχεῖν ἐν ἀχοινωνήτοις πράγμασι 

χηινωνίαν τιϑέμενον" οἴστρου γὰρ [τοῦ] χατασχόντος, ἀμήχανον λαβεῖν 

τέλης δι᾿ ἑνὸς μόνου τὰς ὀρέξεις, ἀλλὰ ὃεϊ πάντως δύο χοινοπραγῆσαι, 

τὸν μὲν ὑφηγητοῦ τὸν δὲ γνωρίμου τάξιν λαβόντα, πρὸς ἀχρασίας καὶ 

τὸ λαγνείας βεβαίωσιν, αἰσχίστων χαχῶν. οὐδὲ γὰρ τοῦτ᾽ ἔνεστιν εἰπεῖν, ὡς τὸ 124 

σῶμα μόνον διαφϑείρεται τῆς μοιχευομένης γυναιχός, ἀλλ᾽, εἰ δεῖ τἀληϑὲς 

εἰπεῖν, ἢ ψυχὴ πρὸ τοῦ σώματος εἰς ἀλλοτρίωσιν ἐθϑίζεται ὀιδασχομένη 

πάντα τρόπον ἀποστρέφεσθαι χαὶ μισεῖν τὸν ἀνὸρα. χαὶ ἧττον ἂν ἣν 125 

δεινόν, εἰ τὸ μῖσος ἐπεδείχνυτο ἐμφανές --- τὰ τὰρ ἐν περιόπτῳ ῥᾷον 

Ι15 φυλάξασϑαι ---" νυνὶ δὲ δυσυπονόητον χαὶ δυσϑήρατόν ἐστι, πανούργοις 

τέχναις συσχιαζόμενον χαὶ τὴν ἐναντίαν ἔστιν ὅτε τοῦ φιλεῖν δόξαν ἐμποιοῦν 

γοητείαις τισὶ χαὶ ἀπάταις. ἀναστάτους 1ε μὴν τρεῖς ἀποδειχνύουσιν 120 

οἴχους, τόν τε τοῦ παρασπονδουμένου ἀνδρός, ὃς τὰς ἐπὶ γάμοις εὐχὰς 

καὶ τὰς ἐπὶ γνησίοις παισὶν ἐλπίδας περιχόπτεται, χαὶ δύο δ᾽ ἑτέρους 

Ὃ τόν τε τοῦ μοιχοῦ χαὶ τὸν τῆς γυναιχός" χαὶ γὰρ τούτων ἐχάτερος 

ὕβρεως χαὶ ἀτιμίας χαὶ τῶν μεγίστων ὀνειδῶν ἀναπίμπλαται, χἂν 127 

πολυανϑρωποι μὲν τύχωσιν αἱ συγγένειαι διὰ τὰς ἐπιγαμίας χαὶ τὰς 

ἄλλων πρὸς ἄλλους ἐπιμιξίας, ἄψεται καὶ τῆς πόλεως ἁπάσης ἐν χύχλῳ 

Ρ. 302 Μ. βαδίζον τἀδίχημα. παγχαλεπόν 1ς μὴν [ χαὶ ὃ τῶν τέχνων ἐπαμ- 125 

ἱ μεγίστων Ατιῃ τοῦτο ΑΡ 9. φιληδονίαν Ατπὶ ΝΙοοῖ,; φιληδονίας σοί. 
ἢ] οἵ ΑΡ 3. τόνους ἐκλύει ἰγᾶπβρ. ΑΡ τὰς μεγίστας οὐσίας Αττῃ 

4 μηδὲ ἕν Νῖςεί. ὃ τῶν οπι. Η (Ἑυτη.) ἔπειτα Ρ Ὁ διδάσχειν ἃ 
(ουπὶ. Μδῃᾳ.): διδάσχει ὁοίοτὶ συναδιχεῖν διδάσχει ἴγᾷη8ρ. ΑΥ̓͂ ἴ τοῦ 

(βἷς οοἀάᾷ. Αταὶ Νίοοί.) βοοϊαδὶ; τούτου Μίδηρ. λαβεῖν] εὑρεῖν ΑΡ {Τα ΓΗ.) 

10 τοῦτο Νίςοι, ἔνεστιν) ἔστι» ἃ 11 μοιχωμένης ΔΡ 19. τρόπον ὁπ. Κα 

ἦν οἴη. Ν 14. ἐμφανὲς ἐπεδείχνυτο ἴγϑ5ρ. ΝΊΟΘΙ, 1 δηίΐθ δυσυπονόητον δὐά. 
χαὶ ΑΡ, δυσύποιστον χαὶ Δ4ἀ. ΝΙδοί, 10 δόξαν τοῦ φιλεῖν ἔγαῃξρ. Μ 17 ἀπο- 

δείχνυ σιν (ἰ, ἀποδείχνυσιν ΑΡ 18 παρασπενδομένου ἢ (Τπιγη.) ὃς Μαυεδηὰά 

(Ἱ]αηρ.): οὗ ὁ ΝΙδοῖ,, ὁπ|. σοίοεὶ 19 παραχόπτεται Μ, περιχόπτουσι ΝΙ(οΙ, 

δὲ ἈΡ 20 τόν τε τοῦ] τοῦ τε ΑΡ 81}1. τὸν τὴ (το). δδῃρ.): οἵα, οοὐᾷ, 

21 ὕβρεων ΝΙσεί. ἀναπίμπλανται Η (Τα τη.) χἂν γὰρ Δπὴ 22 μὲν 

οῃ. Νίορί, (ἰοτί, τγϑοὶθ) 

1---298,14. Νςοίδς ϑογγαπὶ Οδίθμα ἰὼ [νυσδὰ (ναι. 1611 [0]. 248ν) Φίλωνος: μέγιστον 

ἀδιχημάτων ἐστὶν ἡ μοιχεία. πρῶτον μὲν γὰρ-- πρῶτον ἀδιχημάτων ἀνεγράφη. 
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φοτερισμύός" μὴ 1ὰρ ἀγνευούσης γυναιχός, ἀμφίδοξον χαὶ ἄδηλον, τὰ 

ἀποχυόμενα τίνος ἐστὶ τῇ ἀληϑεία πατρός" εἶτα λανϑάνοντος τοῦ πρα- 

ματος, οἵ μοιχίδιοι τὴν τῶν Ἰνησίων παρασπασάμενοι τάξιν ἀλλοτρίαν 

Ἱενεὰν νοϑεύουσι χαὶ χλῆρον ὅσον τῷ δοχεῖν πατριίῥην οὐδὲν προσήχοντα 

129 διαδέξονται. χαὶ ὁ μὲν μοιχὸς ἐφυβρίσας χαὶ ἐναπερυγὼν τὸ πάϑος, 5 

ἐπίληπτον σπορὰν σπείρας, ὅταν ἀποπλησϑῇ τῆς ἐπιϑυμίας, οἱχήσεται 

χαταλιπών, γέλωτα ϑέμενος τὴν τοῦ παρανομηϑέντος ἄγνοιαν" ὁ δ᾽ οἷα 

τυφλὸς μηδὲν τῶν ὑποιχουρημένων ἐπιστάμενος ὡς οἰχειότατα ἔχγονα 

130 τὰ ἐχ τῶν πολεμιωτάτων ϑεραπεύειν ἀναγχασϑήσεται. φανερὸν δ᾽ εἰ 

ἡἹένοιτο ταἀδίχημα, χαχοδαιμονέστατοι γένοιντ᾽ ἄν οἱ μηδὲν ἠδιχηχότες 10 

ἄϑλιοι παῖδες, μηδετέρῳ γένει προσνεμηϑῆναι δυνάμενοι, μήτε τῷ τοῦ 

131 γήμαντος μήτε τῷ τοῦ μοιχοῦ. τοιαύτας συμφορὰς ἀπεργαζομένης τῆς 

ἐχνόμου μίξεως, εἰχότως στυγητὸν χαὶ ϑεομίσητον πρᾶγμα, μοιχεία, 

πρῶτον ἀδιχημάτων ἀνεγράφη. 

132 (20.) Δεύτερον δὲ πρόσταγμα μὴ ἀνδροφονεῖν. ἀγελαστιχὸν γὰρ 

χαὶ σύννομον ζῷον τὸ ἡμερώτατον ἄνθρωπον ἢ φύσις Ἰεννήσασα πρὸς 
ὁμόνοιαν χαὶ χοινωνίαν ἐχάλεσε, λόγον δοῦσα συναγωγὸν εἰς ἁρμονίαν 

- δ 

χαὶ χρᾶσιν ἡϑῶν. ὃ δὴ χτείνων τινὰ μὴ ἀγνοείτω νόμους φύσεως καὶ 

138 ϑεσμοὺς ἀνατρέπων χαλῶς χαὶ συμφερόντως ἅπασι γραφέντας, ἴστω 

μέντοι χαὶ ἱεροσυλίας ἔνοχος ὧν τὸ ἱερώτατον τῶν τοῦ ϑεοῦ χτημάτων 30 

σεσυληχώς" τί γὰρ σεμνότερον ἢ ἁγιώτερον ἀνάϑημα ἀνθρώπου; χρυσὸς 

μὲν χαὶ ἄργυρος χαὶ λίϑοι πολυτελεῖς χαὶ ὅσαι ἄλλαι τιμαλφέσταται 

1 ἀμφίδοξα καὶ ἄδηλα (ἱ 1.2 τὸ ἀποχυόμενον ΑΡ Ατιὴ Νίοοί. 2 τῇ ἀληϑεία Μ: 
ἀληϑεία οοίοτί 4 τῷ ὁοτΓ. οχ τὸ ἢ ὃ διαδέχονται ΟἸ τ ΒέΟΡὨΟΥΒΟΠ 

ἀφυβρίσας ΝΙοοί, ἐπαπερυγὼν ὁοοηΐ. Μδηρ. Ἴ ἐν γέλωτι ΑΡ τὴν οὐ. 1], 
(Τυτγα.) παρασπονδηϑέντος οοπὶ. ίδηρ. 8 ὑποιχουρημένων Ε' ται (οοηΐ. Μδηρ.): 

ἐποιχουρημένων ΜΑΡῊ (ν), ἐποιχουρημένος Ὁ, ἀποιχουρουμένων Νίεοι,; ὑπῳχουρημένων 

ἌΝ 686!. ἔχγονα Ἐ: ἔγγονα δοίογὶ (Υ) 9. ϑεραπεύειν] τροφεύειν νοϊυἱ Μαηρ. 

10 τἀδίχημα ΑΡ: τὸ ἀδίχημα οοἰοτὶ Ἱένοιτ᾽ ΒΗ! 11 μηδ᾽ ἐτέρω ΕῊ! 
(Τυτπ.) 18 ἐχνόμου)] ἐκ τοῦ νόμου Νίοσί. μισητὸν ΝΙςοὶ. 

ἡ μοιχεία Α (δἴδηρ.) 10 ζῴων Ατια ; {χαὶ ζῴων οοηΐ. Μδηρ. ἄνθρωπον Ε' 

ωῳω 

Νίςοί, : οπι. σοίθγὶ (Υ) 11 λόγον δοῦσα] λόγον οὖσαν Α 158. δὴ] δὲ Βἰοδ. 
19 τοὺς δηΐε χαλῶς δαή, Ατ 20 ἱεροσυλίας Η: ἱεροσυλία οοἔθτὶ (ν) 

ἢ 
τοῦ οπι. ΝΙοεί. χτισμάτων Η (εἰ. ἀε δμεο. ἐεφ. ἘΠΡ 18. ν», 318 Μ0): χτισμάτων 

εοίοτὶ ἀγα ΝΙ σοί. 21 ἁγιώτερον τὰ (οοηϊ, Μδηρ.): ἀνώτερον οοαα, 
22 τιμαλφέστατοι ΜΕΠ 

18 -- 91 Νίορίδθ ϑογγδηΐὶ ὕδίθηδ ἴῃ ᾿νυσαῃ (γι. 1611 [ὁ]. 246.}; δεύτερον δὲ πρόσ- 
ταΊμα --- σεσυληχώς. 



ὉΕῈ ΒΕΘΑΙΟΘΟ 290 

ὗλαι χόσμος οἰχοδομημάτων ἐστίν, ἄψυχος ἀψύχων: ἀνϑρωπος δέ, 134 

ζῷον ἄριστον χατὰ τὸ χρεῖττον τῶν ἐν αὐτῷ, τὴν ψυχήν. συγγενέστατος 

τῷ χαϑαρωτάτῳ τῆς οὐσίας οὐρανῷ, ὡς δ᾽ ὁ τῶν πλείστων λόγος, χαὶ 

τῷ τοῦ χόσμου πατρί, τῶν ἐπὶ γῆς ἁπάντων οἰχειότατον ἀπειχόνισμα 

δ χαὶ μίμημα τῆς ἀιδίου χαὶ εὐδαίμονος ἰδέας τὸν νοῦν λαβών. 

(26.) Τρίτον δ᾽ ἐστὶ τῆς δευτέρας πεντάδος παράγγελμα μὴ 188 

χλέπτειν. ὁ γὰρ τοῖς ἀλλοτρίοις ἐπιχεχηνὼς χοινὸς πόλεως ἐχϑρός, 

βουλήσει μὲν τὰ πάντων δυνάμει δὲ τὰ τινων ὑφαιρούμενος, τῷ τὴν 

μὲν πλεονεξίαν ἐπὶ μήχιστον ἐχτείνεσϑαι, τὸ δ᾽ ἀσθενὲς ὑστερίζον εἰς 

2303 Μ. βραχὺ στέλλεσϑαι χαὶ μόνον [ φϑάνειν ἐπ᾽ ὀλίγου:, ὅσοι τοίνυν τῶν 136 

11 χλεπτῶν ἰσχὺν προσέλαβον, ὅλας συλῶσι πόλεις ἀλογοῦντες τιμωριῶν 

διὰ τὸ ἐπιχυδέστεροι τῶν νύμων εἶναι δοχεῖν- οὗτοι δ᾽ εἰσὶν οἱ ὀλιγαρχιχοὶ 

τὰς φύσεις, οἱ τυραννίδων χαὶ δυναστειῶν ἐπιθυμοῦντες, οἱ τὰς μεγάλας 

ἐργαζόμενοι χλοπάς, σεμνοῖς ὀνόμασι τοῖς ἀρχῆς χαὶ ἡγεμονίας ἐπι- 

18 χρύπτοντες λῃστείαν τἀληϑὲς ἔργον. ἐχ πρώτης οὖν ἡλιχίας ἀναδιδασχέσϑω 137 

τις μηδὲν λάϑρα τῶν ἀλλοτρίων ὑφαιρεῖσθαι, χἄν βραχύτατον ἧ, διότι 

ἐγχρονίζον ἔϑος φύσεως χραταιότερόν ἐστι χαὶ τὰ μιχρὰ μὴ χωλυόμενα 

φύεται χαὶ ἐπιδίδωσι πρὸς μέγεθος συναυξανόμενα. 

(21.) Κλέπτειν δ᾽ ἀπειπὼν ἑξῆς ψευδομαρτυρεῖν ἀπαγορεύει, πολλοῖς 183 

20 χαὶ μεγάλοις χαὶ πᾶσι χαλεποῖς τοὺς ψευδομάρτυρας ἐνόχους εἰδώς. 

Φ αὐτῶ ἴπ αὑτῷ οοττῖ, ἢ 3. τὴν οὐσίαν ἈΡ θ δ᾽ οω. Εὶ παράγ- 
γελμα] παράδειγμα ἀΡ 1 χλέπτειν] βλέπειν Ν 8. ἀφαιρούμενος ΕῊ (Τυτγη.) 

11 ὅλας] ὅσας Ν 183 τυραννίδος Η (Τα γῃ.) 14 τοῖς ΜΑΡΗ: τῆς ΕῸΝ 
Νιςοί, (ν) 15). τἀληϑὲς ἔργον Αται; τἀληϑέστερον σοάά, (ν) ἀναδιδασχέτω ΑΡ 
16 μηδὲ Τύτη. 11 ἐστι οἵη. ΝΙσοΙ. μὴ οὐ. Η μὴ κωλυόμενα] χωλυόμενα 

οὐδαμῶς Ν ροβὶ χωλυόμενα δα, ἁμαρτήματα ὉΡ Μᾶχ. 18 φύέται Ὁ: 

αὔξεται εοὐὰ, Νὶςοί, (νὴ ἐπιδίδοται ἢ συναυξάνοντα ὮΡ Ναχ., συναύ- 

ξοντα ὈὉΝ Βδτοῦς., ἐπαυξανόμενα Η (ν) 19 ἑξῆς) εὐθὺς Η (Τυτγη.) 

90 πᾶσι χαλεποῖς) παγχαλέποις ΟἸ τ ΒίορΠογβοη, παντάπασι χαλεποῖς σοηΐ. Μἴδηρ, 

8---ὄ18 ρεγρὶι Νιοοῖδβ ράῦ]ο ροβί: τρίτον δέ ἐστι παράγγελμα" μὴ χλέπτῃς. ὡς ἀλλοτρίοις 
ἐπιχεχηνὼς --- πρὸς μέγεϑος συναυξανόμενα. θ --- 801,2. Ν (ο]. 1δ8ν ; τρίτον ὃ᾽ ἐστὶ--- 

Ψευδομαρτυρίαν ἀπειπεῖν, 11--.18 ὈΡ (ο]. 10. Φίλωνος ἐκ τοῦ εἰς τὸν δεχάλογον 

ὈΝ [0], 258. Μ6]. Βαγοῦο, [0]. 137:- Μαχ. Εε!. ἐρ. 052 Φίλωνος: ἐγχρονίζον ἔϑος -- 

συναυξάνοντα. 19 --- 801.1 ΠῈ [0], 281. Φίλωνος: οἱ τὰ ψευδῆ μανθάνοντες ὃυσ- 

κύλως μανϑάνουσι τἀληϑῇ. (τὶ ροβὶ βραιία}:} ψευδομαρτυρεῖν ἀπαγορεύει ὁ ϑεῖος λύγος 

πολλοῖς -- χολάσεως. 1 --801,32 ρμογρῖς ΝΙςοίαβ: χλέπτειν τοίνυν ἀπειπὼν---Ψευδῇ 

μαρτυρίαν ἀπειπεῖν. 
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τὸ μὲν γὰρ πρῶτον φθείρουσι τὴν σεμνὴν ἀλήϑειαν, ἧς οὐχ ἔστιν ἐν 

βίῳ χτῆμα ἱερώτερον, ἡλίου τρόπον φῶς τοῖς πράγμασι περιτιϑείσης. ἵνα 

139 μηδὲν αὐτῶν ἐπισχιάζηται. δεύτερον ὃὲ πρὸς τῷ ψεύδεσϑαι χαὶ τὰ 

πραγματα οἷα νυχτὶ χαὶ σχύτῳ βαϑεῖ περιαμπίσχουσι χαὶ συμπράττουσι 

μὲν τοῖς ἁμαρτάνουσιν, ἐπιτίθενται δὲ τοῖς ἀδιχουμένοις, ἃ αἡτ᾿ εἶδον ὃ 

μήτ᾽ ἤχουσαν μήτ᾽ ἴσασι παγίως εἰδέναι χαὶ σφύδρα χατειληφέναι δια- 

40 βεβαιούμενοι. προσεξεργάζονται δὲ χαὶ τρίτον παρανόμημα τῶν προτέρων 

ἀργαλεώτερον" ὅταν γὰρ σπάνις ἀποδείξεων ἢ διὰ λόγων ἢ διὰ Ἰραμμάτων, 

ἐπὶ μαρτυρας χαταφεύγουσιν οἱ τὰς ἀμφισβητήσεις ἔχοντες. ὧν τὰ 

0 ῥήματα χανόνες εἰσὶ τοῖς διχασταῖς περὶ ὧν μέλλουσιν ἀποφαίνεσϑαι" 

μύνοις γὰρ τούτοις ἐπανέχειν ἀνάγχη. μηδενὸς ὄντος ἑτέρου τῶν εἰς 

ἔλεγχον: ἐξ οὗ συμβαίνει, τοὺς μὲν χαταμαρτυρουμένους ἀδιχεῖσϑαι 

νιχᾶν δυναμένους, τοὺς δὲ προσέχοντας διχαστὰς ἀδίχους χαὶ παρα- 

141 νύμους ψήφους ἀντὶ νομίμων χαὶ διχαίων γράφειν. τὸ μέντοι πανούργημα 

φϑανει χαὶ πρὸς ἀσέβειαν" οὐ γὰρ ἀνωμότοις διχάζειν ἔϑος, ἀλλὰ μετὰ 15 

φριχωδεστάτων ὅρχων, οὃς παραβαίνουσι πρὸ τῶν ἀπατωμένων οἱ φεναχί- 

ζοντες, ἐπειδὴ τῶν μὲν τὸ σφάλμα οὐ χατὰ Ἰνώμην, οἱ δ᾽ ἐπιστήμῃ 

χαταστρατηγοῦσι χαὶ ἐχ προνοίας ἁμαρτάνοντες χαὶ τοὺς χυρίους τῆς 

ψήφου συνεξαμαρτάνειν ἀναπείϑοντες οὐχ εἰδότας ὃ δρῶσιν ἐπὶ τιμωρία 

Ι -- - ὃ τὸ μὲν---δεύτερον δὲ ον. [}}} (ο]. 9281τ 1 γὰρ οἵη. ΑΡ (55. Ρἢ 

2 βίῳ] χόσμιῳ. ΑΓΠῚ χτῆμα] χρῆμα ὁοηϊ, Μίδηρ. ἱερώτερον Κνὶ (Λτιῃ 8): 

ἱερώτατον οοὐᾷ, ἢ); (κάλλιον) χτῆμα, ἱερώτατον σοηῃίοῖϊο περιτιϑεῖσαν ὁοηΐ. Μδηνσ. 
πί 

9. μηδεὶς Ν τῷ] τὸ Ει, γὰρ τῷ ἢ 4 σχότει ἀΡ ἘΙΡΤΙ,  ΕΒΒ Ἐ, 
περιαμφίσχουσι Ν ὃ ροβϑὲ ἁμαρτάνουσιν αι, διχασταῖς Ὁ (ρτοῦ. Μδῃρ,) ἐπι- 

τίϑενται---ἔχοντες (9) οἴη. Ὁ μήτ᾽ μήτε ΑΡ; μήτε ἰογ Νίοει. ἴ προσ- 
ἐξεργάζονται Μιὶ: προσεπεξεργάζονται οοἰογί (ν), προσεπεξάργονται (50) Ν 8 ἢ 

ροϑὺ ἡ δὰ, ἁτγιη αἷς, διὰ ΕΝ Νίσορι,: οἷα. ὁθίρεϊ (ν) γραμμάτων) 

πραγμάτων ἈΡ 9 μάρτυρα Ν 10 τοῖς ο. ἢ (Ττγη.) τοῖς 
διχασταῖς οῃ. Ὁ 11 μόνοις --- ἔλεγχον (12) οἴη, Ὁ τούτοις Αταὶ: οτὴ. 

οοὐπ, Νίοοί. 13 ἀδιχεῖσϑαι] ἐλέγγεσϑαι Ασα ΝΙςοί, 18 δὲ] δὲ οὐ Ὁ 

13.14. ἀδίχους καὶ παρανόμους Ὁ ΑΥπι, --- οὺς ὁχ -- ὡς σοῖγ, Η: ἀδίχως καὶ παρανόμως 

οθίογι! ΝΙσοΙ, 11 ψήφους Ὁ (γνώμας τὼ): οἢ. σοί. ΝΙοοί. νόμων χαὶ 

δικαίων ΑΡ', διχαίων χαὶ νομίμων γᾶπδρ. ΠΠΦ νομίμων χαὶ οαν. Ὁ γράφειν Η Ατ:: 

ἀναγράφειν οοἰογί Ὁ Νίδοι. (γράφεσθαι ν) 14.158 τότε μέντοι χαὶ τὸ παν. φϑάνει 

πρὸς Ὁ 15 ἀνωμότως Η (ν), ἀνομότως ἢ δικάζουσιν (ον. ἔϑος) Ὁ 16 πρὸ] 

μετὰ Δτιὴ 11 δὲ 10 Νῖοοί, 11,18 ἐπιστήμης στρατηγοῦσιν ἐκ προνοίας ἢ 

15 χαταστρατηγοῦσι ΘΗΝ τι Νιδοῖ.: χατηγοροῦσι ΜΔΡ (Μ8ηρ.) προνοίας] πορνείας 

χυρίους ' Ατπι: χατηγόρους οοὐά. (ΤῸτΓη,) 18. 19 τῇ ψήφω ΑΡ 19 δηΐθ οὐκ δαὰ. 

ἄγουσιν ἢ) εἰδότες Ν ὃ δρῶσιν οὐ. [Ὁ ἐπὶ τιμωρίας τοὺς οὐδεμιᾶς ἀξίους Ὁ 

1-- ὃ ΒῈ [0]. Τῶν (Φίλωνος) ἐκ τοῦ εἰς τὴν ϑείαν δεχάλογον: σεμνὸν ἡ ἀλήϑεια ---ἐπισχιάζηται. 
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. 204. Ν. τῶν οὐδεμιᾶς ἀξίων χολάσεως. [ διὰ μὲν δὴ ταῦτά μοι δοχεῖ ψευδο- 

μαρτυρίαν ἀπειπεῖν. 

(28.) Τελευταῖον δ᾽ ἐπιϑυμεῖν ἀπαγορεύει νεωτεροποιὸν χαὶ ἐπί- 

βουλὴν τὴν ἐπιϑυμίαν εἰδώς. πάντα μὲν γὰρ τὰ ψυχῆς πάϑη χαλεπα, 

ὃ χινοῦντα χαὶ σείοντα αὐτὴν παρὰ φύσιν χαὶ ὑγιαίνειν οὐχ ἐῶντα, χαλε- 

πώτατον δ᾽ ἐπιϑυμία" διὸ τῶν μὲν ἄλλων ξἔχαστον ἢύραϑεν ἐπεισιὸν 

χαὶ προσπῖπτον ἔξωϑεν ἀχούσιον εἶναι δοχεῖ, μόνη δ᾽ ἐπιϑυμία τὴν 

ἀρχὴν ἐξ ἡμῶν αὐτῶν λαμβάνει χαὶ ἔστιν ἐχούσιος. τί δ᾽ ἐστὶν ὃ 

λέγω; τοῦ παρόντος χαὶ νομισϑέντος ἀγαϑοῦ φαντασία διεγείρει καὶ 

10 διανίστησι τὴν ψυχὴν ἠρεμοῦσαν χαὶ σφόδρα μετέωρον ἐξαίρει χαϑάπερ 

ὀφθαλμοὺς φῶς ἀναστράψαν" χαλεῖται δὲ τουτὶ τὸ πάϑος αὐτῆς ἡδονή. 

τὸ δ᾽ ἐναντίον ἀγαϑῷ χαχόν, ὅταν ἐχβιασάμενηον πληγὴν ἐπενέγχῃ 

χαίριον, συννοίας χαὶ χατηφείας εὐθὺς αὐτὴν ἀναπίμπλησιν ἄχουσαν᾽ 

ὄνομα" δὲ [χαὶ] τούτῳ τῷ παάϑει λύπη. ὅταν δὲ τὸ χαχὸν μήπω μὲν 
--- οι εἰσιυχισμένον ὑλίβῃ, μέλλῃ δ᾽ ἀφιχνεῖσϑαι χαὶ παρευτρεπίζηται, πτοίαν 

χαὶ ἀγωνίαν, ἀποφράδας ἀγγέλους, προεχπέμπει δειματοῦντας" φόβος 

ὃξ προσαγορεύεται τὸ πάϑος, ἐπειδὰν δὲ λαβών τις ἔννοιαν ἀγαθοῦ μὴ 

παρόντος ὠρέγηται τυχεῖν αὐτοῦ, πρὸς μήχιστον τὴν ψυχὴν ἐλαύνων 

χαὶ ἐπὶ πλεῖστον ἐχτείνων, ψαῦσαι τοῦ ποϑουμένου γλιχόμενος. ὥσπερ 

0 ἐπὶ τροχοῦ χατατείνεται, σπεύδων μὲν συλλαβεῖν, ἐφιχνεῖσϑαι δ᾽ ἀδυνατῶν 

χαὶ ταὐτὸν πεπονθὼς τοῖς τοὺς ἐξαναχωροῦντας διώχουσιν ἐλάττονι μὲν 

301 

14) 

148 

[“ 

140 

ι40 

τάχει προϑυμίᾳ δ᾽ ἀνανταγωνίστῳ. ὅμοιον δέ τι χαὶ περὶ τὰς αἰσϑήσεις (τ 
ν ΄ , ᾿ , ΄ - ᾿ ᾿ 

ἔοιχε συυβαίνειν: ὀφθαλμοί τε γὰρ πολλάχις ὁρατοῦ τινος πάνυ μαχοὰν 

1 διὰ--- ἀπειπεῖν (2) οἴῃ. ΒΙΟΜΙ. μὲν οἴῃ. Νίσρι. Ἱ, 2 ψευδῆ μαρτυρίαν ΝΙοοί. 

ὃ δὲ ΜΝ ἐπιϑυμεῖν τι: ἐπιϑυμίαν οοσά. (ν) ἀγορεύει Η 4 τὴν ἐπι. 

ϑυμίαν] ταύτην ΑΡ (Νίδῃρ.) μὲν οὐ, Ρ ψυχῆς) τῆς ψυχῆς ὃ χινοῦντα)] 

χλονοῦντα οὐπὶ. ἴδην. ὃ δὲ ΜΝ ἴ μόνη οἴη. ΔΤ ἐπιϑυμία Ν᾿ πῃ: ἡ 

ἐπιϑυμία ΑΡ, αὐτὴ ἐπιϑυμία σοίοτὶ (ν); αὕτη γε] αὖ ἡ (ρτο αὐτή) οοπὶ, Μδηξ. 8 αὐτῶν 

οἵω, Η (ν) λαμβάνειν Εὶ ἀχούσιος Εὶ 11 τουτὶ] τοῦτο Μ 12 ἀγαϑοῦ ΑΡ 

ἐμβιασάμενον (ὦ ἜΡΤΕΝ, ΑΡ 18 χαιρίαν ΑΡ χαὶ οἴῃ. Ν 
οι 

εὐϑύς οὔ. Μ 14. καὶ 8601 81 (οὰ. ΔΤ) 15 μέλλη ΑΔ, μέλλει ΡΗ͂ 
δὲ ΜΝ παρευτρεπίζηται σοὐά, (παρατραπίζηται Αὐ: παρευτρεπίζεσθαι ν 

18 τυχεῖν αὐτοῦ ΜΕῸΝ : αὐτοῦ τυχεῖν ΑΡ, λαβεῖν αὐτοῦ Η (Ττγη.) ἐλαύνων 
ΒοΙὶρβὶ : ἐλαύνει οσοὐά, (ν) 19 γλιχομένην (8611, τὴν ψυχὴν) οουϊ. Μδορ. 
20 τροχῶ Ν ἐφικέσϑαι ΕΝ 22 δὲ ΜᾺΡ ἀνταγωνίστω ΑΡ' 

28. τε γὰρ οὔ). ΤΏΓΩ,, τε οἴῃ, Εἰοδι. μαχρὰν πάνυ ἴγϑῆβρ. ἃ 

8ὃ---808,8 ρεγχὶς Ν᾿ (ο]. 184τ: τελευταῖον δὲ ἐπιϑυυίαν --- ἅλις μὲν δὴ τούτων. 
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ἀφεστῶτος εἰς χατάληψιν ἐλϑεῖν ἐπειγόμενοι. τείνοντες αὑτούς, εὖ μάλα 

χαὶ πλέον τῆς δυνάμεως ἐνεχϑέντες, ὥλισϑον χατὰ χενοῦ περὶ τὴν 

ἀχριβῇὴ τοῦ ὑποχειμένου Ἰνῶσιν σφαλέντες χαὶ προσέτι τὴν ὄψιν τῷ 

βιαίῳ χαὶ συντόνῳ τῆς ἀτενοῦς προσβολῆς ἀσϑενήσαντες ἀμαυροῦνται. 

148 χαὶ ϑροῦ πάλιν ἀσαφοῦς ἐχ μαχρηῦ διαστήματος φερομένου, τὰ ὦτα 5 

ἀνεγερϑέντα καὶ ἐπουρίσαντα ἵεται χαὶ σπεύδει προσελϑεῖν εἰ οἷόν τε 

149 ἐγγυτέρω, πόϑῳ τοῦ τρανωϑῆναι ταῖς ἀχοαῖς τὸν ἦχον" ὁ δ᾽ --- ἔτι 

γὰρ ἀἁμαυρὸς ὡς ἔοιχε προσπίπτει --- οὐδὲν τῶν εἰς γνῶσιν τηλαυ- 

γέστερον ἐπιδίδωσιν, ὡς ἔτι μᾶλλον τὸν ἀνήνυτον καὶ ἀδιεξίτητον ἐπι- 

τείνεσϑαι τοῦ χαταλαβεῖν ἵμερον, Ταντάλειον τιμωρίαν ἐπιφερούσης τῆς 10 

ἐπιθυμίας" ἐχεῖνός τε γὰρ ὧν ὀρεχϑείη πάντων ὁπότε μέλλοι ψαύσειν, 
ἀπετύγχανεν, ὅ τε χρατηϑεὶς ἐπιϑυμία, [ διψῶν ἀεὶ τῶν ἀπόντων, ρ. 305 Κ. 

160 οὐδέποτε πληροῦται περὶ χενὴν ἰλυσπώμενος τὴν ὄρεξιν. ὥσπερ τε 

τὰ ἑρπηνώδη τῶν νοσημάτων, εἰ μὴ προαναχρουσϑείη τομαῖς ἣ χαύσεσιν, 
.΄ ἐπιϑέοντα σύμπασαν ἐν χύχλῳ χαταλαμβάνει τὴν τοῦ σώματος χοινωνίαν 15 

οὐδὲν ἀπαϑὲς μέρος ἐῶντα, οὕτως, εἰ μὴ ᾿λόγος ὁ χατὰ φιλοσοφίαν 

ἰατροῦ δίχην ἀγαθοῦ ῥέουσαν τὴν ἐπιϑυμίαν ἐπίσχοι, παντ᾽ ἐξ ἀνάγχης 

τὰ τοῦ βίου πράγματα χινηϑήσεται παρὰ φύσιν: οὐδὲν γάρ ἐστιν 

ὑπεξῃρημένον ὃ διαφεύγει τὸ πάϑος, ἀλλ᾽ ὅταν ἄδειαν λάβῃ καὶ ἐχεχειρίαν, 

16] ἐπινέμεται χαὶ σίνεται πάντα διὰ πάντων. εὔηϑες ἴσως μαχρηγορεῖν 20 

ἐστι περὶ τῶν οὕτως ἐμφανῶν, ἃ τίς ἀνὴρ ἢ πόλις ἀγνοεῖ χαϑ᾽ ἑχάστην 

οὐχ ἡμέραν μόνον ἀλλὰ χαὶ ὥραν ὡς ἔπος εἰπεῖν ἔλεγχον ἐναργῆ παρι- 

στάντα: χρημάτων ἔρως ἣ γυναιχὸς ἢ δύξης ἤ τινος ἄλλου τῶν ἡδονὴν 

ἀπεργαζομένων ἀραά ε μιχρῶν χαὶ τῶν τυχόντων αἴτιος γίνεται χαχῶν; 

155) οὐ διὰ τοῦτον συγγένειαι μὲν ἀλλοτριοῦνται τὴν φυσιχὴν εὔνοιαν μεϑαρμο- 20 

1 αὐτοὺς ΜΕΝ, αὐτοὺς ἴῃ αὑτοὺς σοττ, Η 2 χαινοῦ ὃ τὴν ὄψιν οὦ. Η 
λ 

(Ττι.) 4 βιαίῳ] βεβαίω ΑΡ, βίω Μ ἀτενοῦς ἈΡ (ΛΑτ ): ἀτενοῦς Ο, 
ἀτελοῦς ΜΕΝ, οἵη. Η (ν) ἢ. φερομένου εἰς τὰ ὦτα ΔΛτι ὃ ἐγερϑέντα ΑΡ 

ἐπουρίσαντα)] ἐπορϑιάσαντα νοὶ ἐπορϑιασϑέντα οοηΐ. Μδηρ. ἵεται ΜΗΕΝ 
. 8 ἔτι γὰρ] ἔπειτα ΑΡ 8 ἀμαυρῶς ΔΡ 9. ἐπιδίδωσιν ἃ: ἐπιδιδοὺς σοἰογὶ (Υ) 
ἀδιεξήτητον ΕΒῊ!, χαὶ ἀδιεξίτητον οἴ, Μ 11 μέλλοι ΜΑΡῈΝ Ατηῖι: μέλλει (Η (ν) 

ἀπ εἴ 
12 αἰεὶ ΑΡ παρόντων [8 οὐδέπω (ἃ παρὰ Ν τε] δὲ ὦ, 

οῃ. ΔΡ 1: , προανεχριζωϑείη ΑτὙ πη" 10 ἐπιϑέοντα)] ἐπινεμόμενα Ατπὶ 

17 ῥέουσαν) ἕρπουσαν ὁοῃΐ. Μαην. 18 χαταχινηϑήσεται ἀΡ γὰρ οῃμ. Μ 
ἰν 

19. ἐχχεχειρίαν ΑΡΕῊ 20 ἐπινέμεται) ἐπιμαίνεται ΕΝ, ἐόνέμνωι Ι, (ἐπιμαίνεται 
ΤαΓη.) σίνεται Μαῃρ.: γίνεται σοὐά,, γίγνεται Ν, κινεῖται ΑΓὴ πάνταπάντη Α, 

οω. Ν ἴσως) οὕτως Ν 21 οὕτως) ὄντως Μ 22, )8 παριστῶντα ΕΝ 28 ἰεγὶ. ἢ 

ο. Ν 2ὺ τοῦτον 50Γρ81: τοῦτο οοὐα, εὔνοιαν] ἔννοιαν ΕῊ 
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ζόμεναι πρὸς ἀνήχεστον ἔχϑραν, χῶραι δὲ μεγάλαι χαὶ πολυάνθρωποι 

στάσεσιν ἐμφυλίοις ἐρημοῦνται, γῇ δὲ χαὶ ϑάλαττα πληροῦται τῶν 

χαινουργουμένων αἰεὶ συμφορῶν ναυμαχίαις χαὶ πεζαῖς στρατιαῖς; οἱ 158 

γὰρ Ἑλλήνων χαὶ βαρβάρων πρός τΞ ἑαυτοὺς χαὶ πρὸς ἀλλήλους 
δ τραγῳδηϑέντες πόλεμοι πάντες ἀπὸ μιᾶς πηγῆς ἐρρύησαν, ἐπιϑυμίας 

ἢ χρημάτων ἣ δόξης ἢ ἣἥδονῇῆς" περὶ γὰρ ταῦτα χηραίνει τὸ τῶν 

ἀνθρώπων Ἰένος. 

(29.) “Αλις μὲν δὴ τούτων. χρὴ δὲ μηδ᾽ ἐχεῖνο ἀγνοεῖν, ὅτι οἱ 184 
δέχα λόγοι χεφάλαια νόμων εἰσὶ τῶν ἐν εἴδει παρ᾽ ὅλην τὴν νομοϑεσίαν 

10 ἐν ταῖς ἱεραῖς βίβλοις ἀναγραφέντων. ὁ μὲν πρῶτος τῶν περὶ μοναρχίας" δ 

οὗτοι δὲ δηλοῦσιν, ὅτι ἕν αἴτιον τοῦ χόσμου χαὶ γεμὼν χαὶ βασιλεὺς 

εἷς ὁ ἡνιοχῶν χαὶ χυβερνῶν τὰ ὅλα σωτηρίως, ὀλιγαρχίαν ἢ ὀχλοχρατίαν, 

ἐπιβούλους πολιτείας φυομένας: παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς χαχίστοις ἐξ ἀτα- 

ξίας χαὶ πλεονεξίας, ἐξεληλαχὼς ἐχ τοῦ χαϑαρωτάτου τῆς οὐσίας, 

ιὸ οὐρανοῦ. ὃ δὲ δεύτερος χεφάλαιόν ἐστι πάντων, ὅσα περὶ χειροχμήτων δῦ 

ἐνομηϑετεῖτο, ἀγάλματα χαὶ ξόανα χαὶ συνόλως ἀφιδρύματα, ὧν Ἰραφιχὴ 

χαὶ πλαστιχὴ βλαβεραὶ δημιουργοί, χατασχευάζειν οὐχ ἐῶν οὐδ᾽ ὅσα 

μύϑων πλάσματα προσίεσθαι, ϑεογαμίαν χαὶ ϑεογονίαν χαὶ τὰς ἀμφοτέραις 

206 Μ. ἑπομένας [ ἀμυϑήτους χαὶ ἀργαλεωτάτας χῇρας. τῷ δὲ τρίτῳ ὑπο- 151 

20 στέλλει τά τε ἀνώμοτα πάντα χαὶ ἐφ᾽ οἷς ὀμνύναι δεῖ χαὶ ὁπότε χαὶ 

ὅπου χρὴ καὶ τίνα χαὶ πῶς ἔχοντα χατά τε ψυχὴν χαὶ σῶμα καὶ 

ἦσα ἐπ᾿ εὐόρχοις καὶ τοὐναντίον ἐχρήσϑη. (30.) τὸ δὲ τέταρτον, τὸ [03 

περὶ τῆς ἑβδομάδος, οὐδὲν ἀλλ᾽ ἢ χεφάλαιον νομιστέον ἑορτῶν χαὶ τῶν 

διατεταγμένων εἰς ἐχάστην ἀγνεητιχῶν, περιρραντηρίων τε αἰσίων χαὶ 

ὦ πληροῦνται ἈΡ ἢ. χεκαινουργουμένων (56) Ἡ (ΤΌτη.), χεκαινουργημένων ΕΝ 

ἀεὶ ΒΕΝ 4 τὲ ϑ᾽ ΑΡ (ὑαηρ.) θ ἣ δόξης ἢ χρημάτων ἵτγᾶπβρ. ΔΡ 

8 τούτων οοΥ, ὁχ τοῦτον Η,, τοῦτο Μ ἐχεῖν᾽ ΑΡ 9. παρ᾽ οπι. Ἐ 

10 τῶν οἴη. Ατι 11 ὁ ἡγεμὼν ΔΡ 19. εἴς ὁ] ὡς Ατῃ ὀλιγαρχίαν 
δὲ Ατὰ ἢ οὠ. Μ ὀχλοκρασίαν ΜΕῚΗ 18 ἀνεπιβούλους ΜΝ 

παρὰ ἢ 14 ἐληλακὼς ΕΞ, λελαχηκὼς ΕἹ τὴν οὐσίαν ἈΡ 15 ὅσα] 
ὅϑεν 10 ἐνομοθετεῖτο ΔΡ: ἐνομοθετεῖτο ἂν σοἰοτί (ν) 15. ϑεογαμίαν] 

ϑεομαχίαν ἈΡ καὶ ϑεογονίαν οἴη. ΑΥ̓ΤῚ) ἀμφοτέραις Ῥ: ἀρδδενν: Α, 
ἀμφοτέροις ἐοίονὶ (Τα γη.) 19 ἀργαλεωτάτας Ε; ἀργαλεωτάτους ΜΑΡ, ἀργαλεω- 
τέρας ΠΗ (Ταγη.) 19. 20 ὑποστέλλει βυδρθοοίατη;; ὑποτάττει οοπίείο 

20 πάντα οαι. ΕἩ (ν) 21 ἔχοντα ΜΡ: ἔχοντας εοἴθτί (ν) σῶμα καὶ 
Ψυχὴν ἴγαηβρ. Ε 92) αἰ, τὸ] τὸν αὶ 25. ἑβδομάδος] ἑβδόμης νο]υὶ! Μδηρ, 
ἀλλ᾽] ἄλλ᾽ Μ 24 δια (οἴῃ, τεταγμένων) ΑΡ, τεταγμένων τάἀά, τωρ. ΡΣ 
τε Ὁ (Αγ): δὲ οϑίοτὶ (Υ) 
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1069 ἐπηχύων εὐχῶν χαὶ ϑυσιῶν τελείων, αἷς ἢ λατρεία ἐγίνετο. ἑβδόμην 

δὲ λέγω χαὶ τὴν σὺν ξξαδι τῇ γονιμωτάτῃ καὶ τὴν ἄνευ ἑξάδος, ἐπι- 

πρησϑοῦσαν αὐτῇ, μονάδι ὁμοιουμένην, ὧν ἑχατέρα τὰς ἑορτὰς παρα- 

ριϑμεῖ- μονάδι μὲν τήν τε ἱερομηνίαν, ἣν σάλπιγξιν ὑποσημαίνουσι, χαὶ 

νηστείαν, ἐν ᾧ σιτίων χαὶ ποτῶν ἀποχὴ διείρηται, χαὶ ἣν Ἑβραῖοι ὃ 

πατρίῳ γλώττῃ [Πάσχα προσαγορεύουσιν, ἐν ἡ ϑύουσι πανδημεὶ αὐτῶν 

ἕχαστος τοὺς ἱερεῖς αὐτῶν οὐχ ἀναμένοντες, ἱερωσύνην τοῦ νόμου χαρι- 

σαμένου τῷ ἔϑνει παντὶ χατὰ μίαν ἡμέραν ἐξαίρετον ἀνὰ πᾶν ἔτος εἰς 
ἣ πὰ ὐὖ ΓΑ , » Π Ψ ᾿ ΄ 2 

100 αὐτουργίαν ϑυσιῶν- χαὶ ἔτι τὴν ἐν ἡ προσφέρεται ὃράγμα χαριστήριον 

εὐγονίας χαὶ φορᾶς τῆς πεδιάδος δι᾽ ἀσταχύων πληρώσεως" χαὶ τὴν 10 

ἀπὸ ταύτης χαταριϑμουμένην ἑπτὰ ἑβδομάσι πεντηχοστὴν ἡμέραν, ἐν ἢ 

προσάγειν ἄρτους ἔϑος, οἵ χαλοῦνται πρωτογεννημάτων ἐτύμως, ἐπει- 
-Ἶ ἢ , , ὩΣ Ὰ ΩΥϑ - ᾿΄ ᾿ σι »" 

δήπερ εἰσὶν ἀπαρχὴ γεννημάτων χαὶ χαρπῶν ἡμέρου τροφῆς. ἢν 

10] ἀνθρώπῳ τῷ ἡμερωτάτῳ ζῴων ἀπένειμεν ὁ ϑεύς. ἑβδομάδι δὲ τὰς 
μεγίστας χαὶ πολυημέρους ἑορτὰς προσένειμε χατὰ τὰς τοῦ ἔτους ἰση- 1Ὁ 

μηρίας, ἐαρινὴν χαὶ μετοπωρινήν, δύο δυσὶν ἀναϑείς, ἑχατέραν ἐφ᾽ 

ἡμέρα; ἑπτά, τὴν μὲν χατὰ τὸ ἔαρ ἐπὶ τελειώσει τῶν σπειρομένων, 

τὴν δὲ μετοπωρινὴν ἐπὶ συγχομιδῇ χαρπῶν ἁπάντων, οὗς καὶ τὰ δένδρα 

ἤνεγχεν. ἑπτὰ δ᾽ ἡμέραι ἀπενεμήϑησαν εἰχύότως ἑπτὰ μησὶ τῆς 

ἰσημερίας ἑχατέρας, ἵνα μὴν ἕἔχαστος λαμβάνῃ γέρας ἐξαίρετον αἱἵαν 90 

ἱερὰν ἡμέραν ἑορτώδη πρὸς εὐθυμίαν χαὶ ἀπόλαυσιν ἐχεχειρίας. 
Μ ᾿ ᾿ ᾿ ΄ “ον ᾿ - ΄ . 

10Σ ἐμφέρονται δὲ χαὶ ἄλλοι νόμοι πάνυ χαλῶς τεϑέντες, εἰς ἡμερότητα 

χαὶ χοινωνίαν ἀτυφίαν τε χαὶ ἰσότητα προχαλούμενοι" τούτων οἱ μέν 

Ὶ αἷς (ἀἰ Αὐτὰ: οἷα, οεἰογὶ (Υ) ἐγίγνετο ΝΜ, ἐγγίνεται ἃ ἑβδομάδα Ατι 

ὦ 11. τὴν] τῇ Ε, τῇ ἴπ τὴν οοετγ, Η Ὡ, ὃ ἐπιπροσϑεῖσαν ΑΡ; (οὐδ᾽) ἐπιπροσϑεῖσαν 

γεοὶ ἐπιπροστεϑεῖσαν ὁοηΐ. Μίδηρ. ὃ. ὁμοιουμένην ΜΑΡΕΘ: ὡμοιωμένην οοττ. 6χ 

ὁμοιουμένην Ἡ (ὡμοιωμένην ν) 3, 4 παριϑμεῖ (810) ΑΡ', ἀπαριϑμεῖ ΜΡ 
Ἃ 

ὃ διήρηται ΕἼΗ! ὃ πάσγα ἃ αὐτῶν] αὐτὸς σοπίοῖο Ἷ αὐτῶν 
ου 

οἵα. ἁσίῃ ((οτῖ. γϑοῖθ) {. 8 χαρισαμένην Η 8 χατὰ 5εγίρβὶ: καὶ ((Η! 

αἱ Υἱα.), οἵα, σοίοτὶ (ν) Ι0 τῆς] γῆς Η (Τυτῃ.) πεδιάδος ζ(χαὶ τῆς ὀρεινῆς) 

οοπὶ. ίδην. 60}. 805,4 12 ἔϑος ἄρτους ἰτᾶπβρ. Εὶ οἵ---ὦὁ ϑεός (14) 

αὐά, πῖρ, Η πρωτογενημάτων ΕὈ 18 γενημάτων Ὁ χαρποῦ ἃ 

14. ἀνθρώπω Ε: ἀνθρώποις οοἰογὶ (ν) ζῴων ΑΘῊΗ͂ Δτ: ζῴω ΜΡΕ (ἴδληρ.) 

10 ροϑὲ προσένειμε αἰά. καὶ τὰς ΑΤΩ; 10 μεϑοπωρινήν ἘΞ (ἰΐοι ἰἰη. 18) 

δυσὶν οἴῃ. ΑτΩ 19 αἰξ. ἑπτὰ] ἐβδόμοις Μδηρ. τοῖς δηίο τῆς δὰ. Ατα 

90 λαμβάνει ΑΡΟ 21 ἱερὰν οἴῃ. Ατιῃ εὐθυμίαν] ἐπιϑυμίαν Ε 
ἐκκεχειρίας ΑΡΕ 22 τιϑέντες Εϊοδι. ὙΔΌΘΠΩ, ὃ τε οἵη, ἢ 
προκαλούμενοι τ (οομπὶ, Μίδῃμ.): προσκαλούμενοι ΜΕΘΗ τῶν. Ρ3, οἴῃ. ΑΡ 
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εἰσι περὶ “τοῦ λεγομένου ἑβδοματιχοῦ, χαϑ᾽ ὃ διείρηται πᾶσαν ἀργὴν 
Ρ. 501 Μ. τὴν χώραν ἐὰν μήτε σπείροντας μήτε ἀροῦντας μήτε δένδρα δια- 

χαϑαίροντας ἣ τέμνοντας ἢ ὅσ᾽ ἄλλα τῶν χατὰ γεωργίαν ἐπιτελοῦντας" 
ἕξ γὰρ ἐνιαυτοῖς τήν τε πεδιάδα χαὶ τὴν ὀρεινὴν εἰς χαρπῶν γένεσιν 168 

ὁ χαὶ δασμῶν ἐτήσιον φορὰν πονηϑείσας ἀνέσεως ἠξίωσε τοῦ διαπνεῦσαι 

χάριν χαὶ ἀπελευϑεριάσαι χρησαμένας ἀνεπιχελεύστῳ τῇ φύσει. ἕτεροι 164 

δ᾽ εἰσὶ περὶ τοῦ πεντηχοστοῦ ἔτους, ἐν ᾧ τὰ τε λεχϑέντα ἀρτίως ἐπι- 

τελεῖται χαὶ --- τὸ ἀναγχαιότατον --- τῶν χληρουχιῶν ἀποχατάστασις 

εἰς τοὺς ἐξ ἀρχῆς λαχόντας οἴχους, πρᾶγμα φιλανθρωπίας χαὶ διχαιο- 

10 σύνης μεστόν. (31.) τὸ δὲ πέμπτον, τὸ περὶ γονέων τιμῆς, πολλοὺς 0 

χαὶ ἀναγχαίους νόμους ὑπαινίττεται, τοὺς ἐπὶ πρεσβύταις χαὶ νέοις ἀνα- 

Ἰραφέντας, τοὺς ἐπ᾿ ἄρχουσι χαὶ ὑπηχόοις, τοὺς ἐπ᾽ εὐεργέταις χαὶ εὖ 

πεπονθόσι, τοὺς ἐπὶ δούλοις χαὶ δεσπόταις. γονεῖς μὲν γὰρ ἐν τῇ 106 

χρείττονι τῶν εἰρημένων εἰσὶ τάξει, ἐν ἢ πρεσβύτεροι, ἡγεμόνες, 

Ι15 εὐεργέται, δεσπόται, παῖδες ὃὲ ἐν τῇ χαταδεεστέρα, ἐν ἡ νεώτεροι, 

ὑπήχοοι, εὖ πεπονθότες, δοῦλοι. πολλὰ δὲ χαὶ ἄλλα προστέταχται, [61 

γέοις μὲν εἰς ἀποδοχὴν Τήρως, πρεσβύταις δ᾽ εἰς ἐπιμέλειαν νεότητος, 

χαὶ ὑπηχόοις μὲν εἰς πειϑαρχίαν ἡγεμόνων, ἡγεμόσι δ᾽ εἰς ὠφέλειαν 

τῶν ἀρχομένων, χαὶ εὖ μὲν πεπονθόσιν εἰς χαρίτων ἀμοιβάς, ἄρξασι 

30 δὲ δωρεῶν εἰς τὸ μὴ ζητεῖν χαϑάπερ ἐν δανείοις ἀπόδοσιν, χαὶ ϑεράπουσι 

μὲν εἰς ὑπηρεσίαν φιλοδέσποτον, δεσπόταις δ᾽ εἰς ἠπιότητα χαὶ πραύτητα, 

δι᾿ ὧν ἐξισοῦται τὸ ἄνισον. 

(32.) Καὶ ἢ μὲν προτέρα πεντὰς ἐν τούτοις περατοῦται χεφαλαιώδη 103 

τύπον περιέχουσα, τῶν δ᾽ ἐν εἴδει νόμων οὐχ ὀλίγος ἀριϑμός. τῆς δ᾽ ἑτέρας 

1 ἑβδοματιχοῦ (ἔτους) οοπί, Μδηρ. χαϑ᾽ ὃ Τύυτη. (ν): χκαϑ᾽ ὃν ὦ, χαϑὰ ορίοτὶ 
διήρηται ΕἼΠ!, δὴ εἴρηται ΔΡ ἀργὴν ὑοτγ. ὃχ ἀργεῖν Η 2 σπείραντας 

μήτ᾽ ΑΡ Ὡς, ὃ "χαϑαίροντας ΔΡ ὃ. ἣ τέμνοντας οἵη. Εἰϊοθι, Ταῦομη. 
ὅσα ΔΡ τελοῦντας ΔΡ, ἐπι 58. Ρ’ 4 παιδιάδα (ἱ γέννησιν ΑΡ 
ὃ δασμὸν ἌΡ θ᾽ χρησαμένας Μαηρ. (χρησομένας Υοῃα].): χρησάμενος οὐάα,, 

οἴῃ. Ατ ὃ. ἡ δηῖθ τῶν δα, Εἰονη. Ῥδυοθη. ἀποκατάστασιν ἢ 
9. πρᾶγμα] πρόσταγμα εοπὶ. Μαπρ. 10 ὁ δὲ πέμπτος, ὁ (ἱ 12 ἐπ᾿ 
ἄρχουσι Ο: ὑπάρχοις ΜΕῊ, ἐπὶ ὑπάρχοις ΑΡ 13..14. ἐν -- τάξει] τῆς τῶν 

χρειττόνων εἰσὶ μερίδος χαὶ τάξεως Η (ΤΌΓΩη.) 14 πρεσβύτεροι] πρεσβόύται ἢ (ν) 

15 δεσπόται, εὐεργέται ἰγᾶη8ρ. Μ παὶ δὲ (510) 10 εὖ προπεπονϑότες 

τίη δὲ οὔ», ΜΝ 11 εἰς οὔ. ΑΥΠῚ δὲ Ν εἰς οἵη. ΑΤΙῚ 
εἰς ἐπιμέλειαν --- ἡγεμόσι δ᾽ (18) οἴῃ. α 18 ἡγεμόνων οὔ). Μδηρ. δὲ Ν 
19 εὖ] τοῖς Η 20 ϑεραπεύουσι Ε, ϑεράπ: ουσι " 1] δὲ ΜΝ 
ἠπιότητας καὶ πραότητας Η (Τα τγη.) 28 περατοῦται Μδηρ,.: περαιοῦται οοιἰά. 

24 τῆς δὲ δευτέρας σοηΐ. Μδῃρ. 
ῬΒΠΟΙΒ ορόγὰ το]. ΤΥ 9ῃ 
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πρῶτόν ἐστι χεφάλαιον τὸ χατὰ μοιχῶν, ᾧ ὑποτέταχται πλεῖστα 

διατάγματα, τὸ χατὰ φϑορέων, τὸ χατὰ παιδεραστῶν, τὸ χατὰ τῶν 

λαγνίστερον βιούντων ὁμιλίαις τε χαὶ μίξεσιν ἐχνόμοις χαὶ ἀχολάστοις 

109 χρωμένων. τὰς δὲ ἰδέας ἀναγέγραρεν οὐχ ὑπὲρ τοῦ μηνῦσαι τὸ 

Ι πολύχουν χαὶ πολύτροπον τῆς ἀχρασίας, ἀλλ᾽ ὑπὲρ τοῦ τοὺς ἀσχημόνως ν. 308 Ν. 

ζῶντας ἐμφανέστατα δυσωπεῖν ἐπαντλοῦντα τοῖς ὡσὶν αὐτῶν αϑρύα 6 

[τὸ ὀνείδη, δι᾽ ὧν ἐρυϑριάσηυσι. δεύτερον δὲ χεφάλαιον ἢ τοῦ μὴ ἀνδρο- 

φονεῖν ἀπαγόρευσις, ὑφ᾽ ἦν εἰσι πάντες οἱ περὶ βιαίων, ὕβρεως, αἰχίας, 

τραυμάτων, πηρώσεως ἀναγχαῖοι νόμοι χαὶ σφήδρα χοινωφελεῖς. 

171 τρίτον δὲ τὸ περὶ τοῦ μὴ χλέπτειν, ᾧ ὑποτέταχται τὰ ἐπὶ χρεωχοπίαις 10 

δρισϑέντα χαὶ ἐξάρνοις παραχαταϑηχῶν χαὶ ἀχοινωνήτῳ χοινωνία χαὶ 

ἀναισχύντοις ἁρπαγαῖς καὶ συνόλως πλεονεξίαις, ὑφ᾽ ὧν πείθονταί τινες 

172 φανερῶς ἢ λάϑρα τἀλλότρια νησφίζεσθαι. τέταρτην δὲ τὸ περὶ τοῦ μὴ 

Ψευδομαρτυρεῖν, ᾧ πολλὰ ἐμφέρεται, τὸ μὴ ἀπατᾶν, τὸ μὴ συχηφαντεῖν, τὸ 

μὴ τοῖς ἐξαμαρτάνουσι συμπράττειν, τὸ μὴ ποιεῖσϑαι προχάλυμμα πίστιν 15 

178 ἀπιστίας, ἐφ᾽ οἷς ἅπασι νόμοι πρηοσήχοντες ἐτέθησαν. πέμπτον δὲ τὸ 

ἀνεῖργον τὴν τῶν ἀδιχημάτων πηγήν, ἐπιϑυμίαν, ἀφ᾽ ἧς ῥέουσιν αἱ 

παρανομώτατα! πράξεις, ἴῆται χαὶ χοιναί, μιχραὶ χαὶ μεγάλαι, ἱεραὶ χαὶ 

βέβηλοι, περί τε σώματα χαὶ ψυχὰς χαὶ τὰ λεγόμενα ἐχτός" διαφεύγει 

γὰρ οὐδέν, ὡς χαὶ πρότερον ἐλέχϑη, τὴν ἐπιθυμίαν, ἀλλ᾽ οἷα φλὸξ ἐν 30 

174 ὕλῃ νέμεται δαπανῶσα πάντα χαὶ φϑείρουσα, πολλὰ δὲ χαὶ τῶν ὑπο- 

πιπτόντων αὐτῇ διατέταχται πρός τε νουϑεσίας ἐπανόρϑωσιν ἐνδεχομένων 

χαὶ πρὸς χόλασιν ἀφηνιαστῶν ὅλον τὸν βίον ἐνδεδωχύτων τῷ παϑέει. 

τ (93.) Τοσαῦτα χαὶ περὶ τῆς δευτέρας πεντάδος ἀποχρώντως 

λέλεχται πρὸς ἐχπλήρωσιν τῶν δέχα λογίων, ἅπερ ἱεροπρεπῶς ἔχρησεν 39 
" ᾿ 

αὐτὸς ὃ ϑεύς. ἣν 1ὰρ ἀρμόττην αὐτοῦ τῇ φύσει, χεφάλαια μὲν τῶν 

᾿ ἰ 
1 ὑποτάττεται 9. λαγνεστερον (ἱ, λαγνιέστερον Εὶ 4 δ᾽ ΑΡ 
ὃ πολύχουν ΕΞ, πούχουν Εἰ τοῦ] τὸ Η 6 ἐπαντλοῦντα βοΥρ8ὶ: ἐπαντλοῦντας 

οοἄα,, ἐπαντλῶν Μίδηρ. αὑτῶν ἰῃπ αὑτῶν οοττ. Η (αὑτῶν ΤΏγη.) ᾽’ὸ τὸ 

μὴ περὶ τοῦ χλέπτειν Α, μὴ οχ. Ρ ὑποτάττεται ΕῊ (ν) χρεοκοπίαις Ε 
11 παραχαταϑηκῶν Ατπὶ (εἴ, χες τεγ, αν, ἀεγ, ὃ 108): παραχαταϑήχαις οοαά.; παρα- 

χαταϑήχης οοπὶ. Μδηρ. 18 τὰ ἀλλότρια Ν 18,14. τὸ μὴ περὶ τοῦ ψευ- 

δομαρτυρεῖν Α, μὴ οαι. Ρα 1ὃ προκάλυμα ἢ 16 νόμοι οἴ. ἅτ 

προσηχόντως ΑΤΠῚ 11 ἀνείργειν Ατιῃ ἧς] οἷς Ν 18 παρανομώ- 

τατοι ΜΗ ἱεραὶ] ἀνίεροι ἐοηΐ. Νίαηρ, 20 καὶ σπι. ΑΡΟ, 855. ΡΣ 

ἐν οαι. Εὶ 1 αἷἰ. χαὶ οἵη, ΕἪ (ν) 22 αὑτῇ αὐτῷ εοηϊοῖο 

ἐνδεχομένων ΑΥ̓͂ (οοπὶ. Μίδηρ.); ἐνδεχομένην δοαά. 28 ἐκδεδωχότων ἈΡεὶ 

25 λέγεται Ν λογίων Μ: λύγων οοίοτὶ οὕσπερ (ἢ 26 τῶν] τὰ ΑΡ΄' 
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᾿] ν» 

ἐν εἴδει νόμων αὐτοπροσώπως ϑεσπίσαι. νόμους δὲ τοὺς ἐν τῷ μέρει 

διὰ τοῦ τελειοτάτηου τῶν προφητῶν, ὃν ἐπιχρίνας ἀριστίνδην χαὶ ἄνα- 

πλήσας ἐνθέου πνεύματος ἑρμηνέα τῶν χρησμῳδουμένων εἵλετο. μετὰ 116 

δὲ ταῦτα λέγωμεν τὴν αἰτίαν, δι᾽ ἣν τοὺς δέχα λόγους ἢ νόμους ἀπε- 

δ φήνατο Ψψιλαῖς πρηστάξεσι χαὶ ἀπαγορεύσεσι χατὰ τῶν παραβησομένων, 
᾿ ν, ᾿, 4 ΄ [4 , ᾿ ν " . μι, , 

ὡς ἔϑος νομοϑέταις, μηδὲν δρίσας ἐπιτίμιον" ϑεὸς ἣν, εὐθὺς δὲ χύριφς 

--- -.1 -. ἀγαϑός, μόνων ἀγαϑῶν αἴτιος, χαχοῦ δ᾽ οὐδενός, οἰχειότατον οὖν ὕπο- 

λαβὼν αὑτοῦ τῇ φύσει τὰ σωτήρια χελεύειν ἀμιγῆ χαὶ ἀμέτοχα τιμωρίας, 

ρ. 309 Μ. ἵνα μή πως {φόβῳ τις ἄφρονι συμβούλῳ χρησάμενος ἄχων ἀλλ᾽ ἔμφρονι 

Ι0 λογισμῷ χαϑ᾽ ἐχούσιον Ἰνώμην αἱρῆται τὰ βέλτιστα, μετὰ χολάσεως 

οὐχ ἠξίωσε ϑεσπίζειν, οὐχ ἀσυλίαν τοῖς ἀδιχοπραγοῦσι διδούς, ἀλλ᾽ 

εἰδὼς τὴν πάρεδρον αὑτῷ δίχην χαὶ τῶν ἀνθρωπίνων ἔφορον πραγμάτων 

οὐχ ἠρεμήσουσαν ἅτε φύσει μισοπόνηρον χαὶ ὥσπερ τι συγγενὲς ἔργον 

ἐχδεξομένην τὴν χατὰ τῶν ἡμαρτανόντων ἄμυναν. ἐμπρεπὲς γὰρ [78 

18 ὑπηρέταις μὲν χαὶ ὑπάρχοις ϑεοῦ χαϑάπερ τοῖς πολέμου στρατη 

ἐπὶ λιποτάχταις οἷ λείπουσι τὴν τοῦ διχαίου τάξιν ἀμυντηρίοις χρῇσϑ 

τῷ δὲ μεγάλῳ βασιλεῖ τὴν χοινὴν ἀσφάλειαν ἐπιγεγράφϑαι τοῦ παντός, 

εἰρηνοφυλαχοῦντι χαὶ τὰ τῆς εἰρήνης ἀγαϑὰ πάντα τοῖς πανταχοῦ πᾶσιν 

ἀεὶ πλουσίως χαὶ ἀφϑόνως χορηγοῦντι" τῷ γὰρ ὄντι ὁ μὲν ϑεὸς πρύτανις 
"» , 20 εἰρήνης, οἱ δ᾽ ὑποδιάχονοι πολέμων ἡγεμόνες εἰσίν. 

2. ὃ ἀναπλάσας Αταὶ 4 λέγωμεν Μί1; λέγομεν ΕῊ Αγ, λέξομεν ΑΡ 

νόμους ἢ λόγους ἰγδῦβρ. Μ “ν ὃ ἀπεφήνατο) ἀποφήνας ἢ (ν) θ μηδὲν 

ὁρίσας] οὐδὲν ὥρισεν Ἡ (ν) {μὲν ἦν ΟΠ βίο Ρποτβοη εὐθὴς (δῖ) ὃ᾽ ὁ 

κύριος ΔΡ 1 ἀγαϑός οἴη. ἡ 8. αὐτοῦ οοὐά. 9 φύβω Αταὶ (εἴ, 
ἦ Αδγαλ. ὃ 14): οἷν. οοαα, 10 χατ᾽ καὶ αἱρεῖται ὁοτγ. ἴῃ αἱρῆται Η 
11 ἀσυλίαν] ἀσχολίαν ΝΜ 12 αὐτῷ οοάα, καὶ βροϊιδοηάατη μίαν Μδηρ. 

ἀνθρωπίνων ΜΕ: ἀνθρωπείων ΑΡΕῊ 14. ἐχδεξομένων ἡ εὐπρεπὲς δ 
14.158 γὰρ {τι δἰ. Η) ὑπηρέταις μὲν ΜΕΘΗ: μὲν γὰρ ὑπηρέταις ΔΡ (Μαηρ.) 

160 λειποτάχταις σοαά. οἵ ἢ Α 11 δὲ οῃ. Ν ἀσφάλειαν) ὠφέλειαν ΔΡ 
(ρτοῦ. Μδῃρ.) 18 εἰρηνοφυλαχτοῦντι ΑΡ 19. μὲν] μόνος Ατὴ περὶ 
τῶν δέχα λόγων οἱ χεφάλαια νόμων εἰσί ΒΌΒΒΟΓ, σ 
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